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Förord

Är 1984 upptog Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet 
(HSFR) ”intentioner och resultat inom kulturminnesvården” som priorite
rat område. Jag hade då sedan någon tid förberett ett projekt om kultur
minneslagens och byggnadslagstiftningens betydelse för bevarande av forn- 
lämningar och andra element inom kulturlandskapet i en situation med 
successivt utbyggd planering av olika samhällsfunktioner. Under hösten 
1984 sökte och erhöll jag planeringsbidrag för projektet”Arkeologi och 
samhälle. Fornlämningars och byggnadsminnens behandling i samhällspla
neringen”. Detta ledde till ett mindre anslag så att projektarbetet kunde 
komma igång under 1985. Anslag från HSFR tilldelades sedan under åren 
1986-1989.

År 1989 då det stod klart att de från HSFR tilldelade medlen inte skulle 
räcka för att avsluta projektet tog jag kontakt med Statens råd för bygg
nadsforskning. Där bedömdes projektet som mycket värdefullt och därför 
beviljades de medel som behövdes. Den positiva inställningen som där 
mötte mig bl.a. från enhetschef Britt Olofsdotter och från den för projektet 
inom rådet ansvariga, forskningssekreterare Eva Fredell, skall särskilt 
nämnas som mycket betydelsefull för genomförandet. Det blev en injektion 
till en avslutande kraftansträngning med arbetet.

Medarbetare under hela projekttiden har varit forskningsassistenterna 
Anne Carlie och Ewa Ryberg, vilka med stor energi och skicklighet genom
fört sina uppgifter. Forskning av detta slag var ett obrutet fält och deras 
arbete innebar därför även metodutveckling. Fil.dr och jur.kand. Ella 
Odmann inträdde efter en tid som medarbetare. Hennes insatser har form 
av egna forskningsavsnitt men de har även bestått i ett fortlöpande stöd till 
arbetet som helhet genom handledning i specialfrågor och aktivt deltagan
de i diskussionerna inom projektet. Hennes bidrag har varit en förutsätt
ning för att projektet skulle kunna genomföras på ett lyckligt sätt. Projek
tet har fått stöd och hjälp på den arkeologiska institutionen vid Lunds uni
versitet där arbetet genomförts. Ulla-Britta Ekstrand har under hela tiden 
varit knuten till projektet för utskrifter m.m. Hon har också med van hand 
hjälpt till med redigeringen. En del kartkopieringar har gjorts av Inger 
Kristensson.

Redan under det första planeringsskedet ställde riksantikvarie Margare
ta Biörnstad och professor Staffan Helmfrid sig till förfogande för dis
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kussioner om uppläggning och genomförande. De kom sedan att ingå i 
referensgruppen som dessutom bestått av länsantikvarie Carin Bunte, läns- 
rådet Lennart Wiberg och professor Per Stjernquist. Under en kortare tid 
var planarkitekt Tom Rosander ledamot av gruppen men lämnade den 
sedan på grund av övergång till annan verksamhet. Diskussionerna i den 
ytterst kompetenta referensgruppen har varit ett ovärderligt inslag i pro
jektarbetet. Under inledningsskedet anordnade Kungl. Vitterhets Historie 
och Antikvitets Akademien den 28 mars 1985 i samarbete med Riksantik
varieämbetet ett symposium om samhällsplanering och kulturminnesvård 
avsett att ge impulser till projektets detaljplanering och metodutveckling 
(Samhällsplanering och kulturminnesvård, Kungl. Vitterhets Historie och 
Antikvitets Akademien Konferenser 14, 1986).

Eftersom problemområdet i huvudsak var obearbetat var det nödvändigt 
att i inledningsskedet ägna tid åt detaljplanering och metodutveckling. Det 
innebar bl.a. prövning av arbetssätt och relevanta frågeställningar. För 
utvecklingen av problemställningar och undersökningsmetoder har de kon
struktiva diskussionerna i referensgruppen varit av särskild betydelse.

Projektet har upptagit en kartläggning och en utvärdering av de styrme
del som planeringsorgan med ansvar för den fysiska planeringen resp. kul
turminnesvården har till sitt förfogande vid den process som utformar kul
turlandskapet vid olika typer av exploatering. På grund av materialets 
omfattning har det varit nödvändigt att koncentrera projektet till behand
ling av fornlämningar. Undersökningen har utförts i fem olika områden, 
som representerar olika regiontyper med hänsyn till naturförhållanden, 
bebyggelse och olika exploateringstryck. Specialundersökningar av pro
blem vid planering av vägar har inte genomförts. Dessa problem har inte
grerats i de fem undersökningsområdena. Ystad med sina speciella förhål
landen har upptagits som referensområde för stadsbebyggelse och ägnats 
en kortfattad redovisning.

Rapporten upptar en fullständig genomgång av lagstiftning och förord
ningar, kulturminnesvårdens målsättningar och problem vid dess förverkli
gande. I utvärderingen diskuteras skillnader/likheter mellan olika exploate
ringsområden. Brister i planmaterialet och i rutiner vid handläggningen 
analyseras. Som förslag till förbättringar anförs bl.a. utbyggt samråd mel
lan olika aktörer, bättre integrering mellan planmyndighet och antikvarisk 
myndighet, satsningar på specialiserad utbildning av handläggare samt 
utbyggd utbildning och information till olika aktörer och berörda grupper.

Då forskningsprojektet nu är avslutat och rapporten föreligger färdig 
har den tack vare Margareta Biörnstads medverkan och engagemang anta
gits för publicering av Riksantikvarieämbetet. Margareta Biörnstad har 
dessutom författat ett avslutande kapitel. Riksantikvarieämbetet bidrager 
även ekonomiskt till framställningen. Så har exempelvis dess redaktör 
Gunnel Friberg ställts till förfogande för slutredigeringen. Humanistisk
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samhällsvetenskapliga forskningsrådet och Statens råd för byggnadsforsk
ning har gått in för att gemensamt och till lika delar bekosta större delen 
av tryckningen. Den inom Byggforskningsrådet publikationsansvarige, 
informationssekreterare Peter Bylund, har visat stort engagemang och gjort 
en aktiv insats för att lösa kostnadsfrågan.

Till alla dem som på olika sätt bidragit till projektets genomförande och 
för publiceringen av rapporten vill jag framföra ett varmt tack. Detta tack 
går även till alla de tjänstemän i de berörda kommunerna och i kulturmin
nesvården som ställt sig till förfogande för medverkan och intervjuer.

Lund i mars 1992 

Berta Stjernquist
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1. Utgångspunkter

Berta Stjernquist

1.1 Bakgrund
En bakgrund till detta projekt kan man se i Sverker Jansons arbete Kultur
vård och samhällsbildning, Lund 1974, där det framhålles att medan forn- 
minnesvården länge betraktats som en separat och isolerad arbetsuppgift 
har den nu tagits in i den fysiska riksplaneringen och samhällsplaneringen 
där en omedelbar vägning kan göras mellan olika mer eller mindre ofören
liga intressen. Frågan är då hur kulturminnesvården kunnat inordnas i den 
fysiska planeringen och i den mån brister finns, vad som kan göras för att 
ytterligare befästa en intregrerad behandling av landskapet.

Bestämmelserna om skydd av fornlämningar går i Sverige långt tillbaka i 
tiden (kapitel 2). Plakatet av 1666 var vår första förordning om fornvård, 
där det stadgades att man skulle ”vidmakthålla, bota och återställa”. 
Under det följande århundradet, 1700-talet, hade fornvården en växlande 
och sporadisk karaktär. Den var knuten till enskilda personers entusiasm 
och intresse. Initiativ under 1800-talet ledde till förordningen av 1828 då 
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien fick uppsikt över 
fornvården. Vissa förändringar i bestämmelserna gjordes 1867 men i prak
tiken fungerade fornvården i mycket begränsad utsträckning.

Den förändrade synen på kulturminnesvården har vuxit fram och 
utvecklats under 1900-talet under påverkan av stora samhällsförändringar 
och en djupare medvetenhet om det kulturella arvets betydelse. Detta drev 
fram vissa organisatoriska förändringar. På 1920-talet blev Riksantik
varieämbetet ett modernt ämbetsverk med bättre förutsättningar att full
göra sina fornvårdande uppgifter.

Inventeringen av fasta fornlämningar som sedan länge bedrivits spora
diskt fick fastare former. Under 1920-talet påbörjade Riksantikvarieämbe
tet arbetet med upprättandet av ett enhetligt och fullständigt fornlämnings- 
register. 1937 års riksdagsbeslut att fasta fornlämningar skulle läggas in på 
den ekonomiska kartan blev upptakten till den moderna inventeringen 
som resulterat i det nuvarande fornlämningsregistret och ett modernt kart
material med fornlämningsmarkeringar. Därmed fördes kännedomen om 
fornlämningsmaterialet ut i vidare kretsar och skapade förutsättningar för
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tillämpningen av den moderna fornminneslagen av 1942. Lagens tillkomst 
är en viktig gräns för kulturminnesvården. Vid denna tid var man dock i 
bevarande- och vårdsituationer fortfarande inriktad på enstaka objekt.

Lagens huvudprincip är att fornlämningar skall bevaras även om avsteg 
från denna princip förekommer kontinuerligt i konfliktsituationer mellan 
antikvariska och andra samhälleliga intressen. Som skydd för bevarandein
tresset infördes redan i lagen en bestämmelse om samråd, vilket innebar en 
ny attityd där samförståndet mellan olika parter skulle medverka till att 
uppställda mål skulle kunna förverkligas. Samrådsbestämmelsen har sena
re byggts ut.

Under 1950-talet kom en påtaglig ökning i de exploateringsärenden som 
hänsköts till de kulturminnesvårdande myndigheterna. Under denna tid 
förändrades synen pa kulturminnesvården från att ha varit inriktad på 
enstaka objekt till att omfatta hela omraden. Vid denna tid tillkom också 
naturvårdslagen av 1952 vilket medförde en förstärkning av miljöskyddet. 
Under 1960-talet förde man fram kravet att dokumentationsarbetet skulle 
omfatta helheter. Man skulle dokumentera ”hela miljöer” men man hade 
ännu inte kravet att hela miljöer skulle bevaras. År 1960 är en gräns inom 
kulturminnesvården i det avseendet att samrådsprincipen införts även i 
1 959 ars byggnadsstadga. Den spelade dock i början ej någon större roll.

I slutet av 1960-talet kom de första tendenserna att avgränsa och bevara 
hela miljöer med fornlämningar, värdefull bebyggelse och natur i samspel. 
En betydelsefull markering av detta nya synsätt kom fram vid planeringen 
av Järvafältet, som varit militärt övningsområde och som därför ej exploa
terats tidigare. Här fanns alltså möjligheter att ta tillvara och bevara miljö
er av kulturhistoriskt intresse. Plankommitténs förslag till dispositionsplan 
inlämnades 1968 till remiss. Riksantikvarieämbetet gjorde då ett förslag 
till kulturhistoriskt program sammanfattat i tre punkter: Man skulle för 
det första bevara ett karakteristiskt landskapsparti, för det andra bevara 
ett urval av märkliga fornlämningar (i grönområden) och för det tredje 
bevara märkliga byggnader och miljöer.

Ungefär samtidigt påbörjades arbetet med fysisk riksplanering (1966/67 
förarbeten, 1969 fastare organisation) som upptog olika steg: inventering, 
program och planering. Att bevara hela miljöer blev ett mål och ett krav 
(Fysisk riksplanering, Ny kulturpolitik etc.).

En stor förändring i organisationen av fornvården skedde 1976 då 
beslutsrätten för borttagande av fornlämningar decentraliserades från 
Riksantikvarieämbetet till länsstyrelserna, som fick handläggare för dessa 
frågor i nyinrättade tjänster som länsantikvarier.

Som ett led i målsättningen att bevara hela miljöer står projektet Medel
tidsstaden. Här kartlägges och beskrivs detaljerat den stadsarkeologiska 
situationen och dess konsekvenser för den ”fysiska planeringen” (RAÄ 
Rapport 1, 1976).
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På uppdrag av Bostadsdepartementet har det gjorts en utredning av den 
fysiska riksplaneringens effekter på planeringsarbete på kommunal och 
regional nivå (Fysisk riksplanering, underlagsmaterial nr 11-1977). Man 
fann därvid att kulturminnesvården dittills relativt sällan blivit föremål för 
avvägning mot andra slag av intressen. Vad detta kan bero på är oklart. 
Man fann också att planeringsarbetet i de fall då kulturminnen inarbetats i 
planen mera inriktats på enskilda objekt än på ”hela miljöer”.

Under de senare åren har diverse utredningar kommit till med syftet att 
påverka kommunstyrelser och länsstyrelser att anpassa planeringsarbetena 
till den nödvändiga förvaltningen av rikets naturtillgångar. I en skrivelse 
angående program för kulturminnesvård (tillställd kommun- och länssty
relser dec. 1978) formulerades allmänna mål för kulturminnesvården och 
skisserades vissa handlingsprogram. Syftet med dessa kulturminnesvårds- 
program är att i samband med fysisk riksplanering presentera de objekt, 
miljöer och områden, som är av särskilt kulturhistoriskt värde.

Riktlinjerna för fysisk riksplanering har följts upp i en utredning i 
Bostadsdepartementet om Hushållning med mark & vatten I-II (SOU 
1979:54-55). Förslag till lag om hushållning med naturresurserna har lagts 
fram (DsBo 1984:3). Lagen trädde i kraft den 1 juli 1987 vid samma tid
punkt som den nya Plan- och Bygglagen.

De problem som med nuvarande exploateringstryck föreligger för 
kulturminnesvården har fått belysning i utredningen om Arkeologi och 
exploatering (SOU 1985:13). Den senaste utformningen av styrmedlen för 
realiserandet av den förändrade och vidgade synen på kulturminnesvården 
är Kulturminneslagen (prop. Kulturmiljövård 1987/88:104, lag SFS 
1988:950).

Det har alltså tillkommit en rad instrument för styrning samtidigt som 
synen på kulturminnesvården och metoderna att realisera den har föränd
rats successivt (Biörnstad 1987, s. 38 ff). I Plan- och Bygglagen infördes 
bestämmelsen om skyldighet för kommunerna att till 1990 upprätta över
siktsplaner för hela sitt område. Detta ökar trycket för en systematisk 
behandling vid planeringen.

Det finns för närvarande inte någon samlad översikt och utvärdering av 
de grundläggande linjerna i det kommunala och regionala planeringsarbe
tet och de konsekvenser som detta har på kulturlandskapet. Det finns inte 
någon samlad genomgång av styrmekanismer eller utvärdering av de effek
ter som nu uppnås och hur dessa stämmer med de uppställda målen. Detta 
innebär att man inte har möjlighet att successivt bygga ut och anpassa 
styrningen till rådande planeringssituationer så att samhällets kan vägas 
mot individernas krav på en miljö som ger stimulans och förankring.

Projektets huvudlinjer blir en utvärdering av hur och i vilken grad upp
ställda mål kunnat förverkligas och en presentation av förutsättningarna 
för måluppfyllelsen. Detta innebär bl.a. en analys av metoderna för beva-
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randet av skyddsvärda miljöer och de resurser som stått till förfogande 
(Stjernquist 1986a; 1986b; 1989).

1.2 Målsättningar för kulturminnesvården
1.21 Inledning
Det innebär vissa svårigheter att definiera målsättningarna för kulturmin
nesvården. I betänkandet Ny kulturpolitik framfördes som mål att ”ta till
vara och göra äldre tiders kultur levande” (SOU 1972:66, s. 186). Målen 
är inte klart gripbara, de utgör ett nätverk med oklara gränser mellan 
enheter och kan variera med hänsyn till olika individers värderingar. 
Målen kommer därför här att formuleras med utgångspunkt från de upp
räkningar som finns i den officiella beskrivningen i regeringens prop. 
1987/88: 104 Kulturmiljövård (s. 27-30). De där framlagda formuleringar
na kommer sedan att konkretiseras genom bearbetning och tillägg med 
hänsyn till egen uppfattning och med hänsyn till synpunkter som framförts 
i litteraturen.

1.22 Målen för kulturminnesvården enligt 
prop. Kulturmiljövård

a) ”Kulturmiljövården skall bevara och levandegöra kulturarvet.”
Med detta avses en traditionell innebörd med omsorg om värdefulla 
byggnadsminnen och fornminnen och strävan att ta tillvara samman
hållna miljöer i odlingslandskap, tätorter och industribebyggelse och 
dessutom innebörden att bibehålla och utveckla många rika vardagsmil
jöer som präglas av vår egen tid.

b) ”Kulturmiljövården skall syfta till kontinuitet i utvecklingen av den 
yttre miljön”.
Det framhålles i detta sammanhang att vår egen tids gestaltande av den 
yttre miljön skall ta tillvara och utnyttja det som tidigare generationer 
skapat.

c) ”Kulturmiljövården skall främja den lokala kulturella identiteten.”
Den lokala kulturella identiteten bör stärkas genom att man i bygden 
bevarar särpräglade traditioner av olika slag.
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Det är en väsentlig uppgift att vid planering i ett tidigt skede uppmärk
samma konflikter och genom samarbete med berörda medverka till att 
dessa undviks eller minskas.

e) ”Kulturmiljön skall bidraga till att öka medvetenheten om estetiska vär
den och historiska sammanhang.”

Medverkan till att levandegöra kulturarvet och till att öka kunskapen 
om skönhetsvärden och kulturhistoriska värden i den byggda och odla
de miljön anges här som en målsättning.

1.23 Analys och systematisering av målformuleringarna
A. Kulturmiljövården har ett vetenskapligt mål.

Forskningen ställer krav på det arkeologiska källmaterialet nu och i fram
tiden. Bevarande är en förutsättning för kunskapsökning. Möjligheten till 
nya problemformuleringar och till lösningar på uppställda frågor och där
med ökad kunskap är beroende av materialets representativitet och varia- 
tonsrikedom. Det gäller både objektforskning och nya typer av problem
forskning som syftar till analyser av helheter och sammanhang och insikt 
om hur individerna fungerade i sina samhällen: hur de anpassade sig i sin 
miljö med dess resurser för livsuppehället. Ett exempel på sådan kunskaps
ökning är forskningen om kulturlandskapet (Selinge 1989). Det är en efter
frågad kunskap som kan användas vid lösning av problem i nutidssamhäl- 
let och i framtiden. Arkeologi och antropologisk forskning ger oss en bild 
av människor under olika förhållanden och under olika villkor. Man kan 
få kunskap om generella orsakssammanhang. Kulturminnen och deras 
miljö är forskningsobjektet (Stjernquist 1986a, s. 58 ff. med modell över 
generella orsakssammanhang i kulturlandskapets förändringar). Man kari 
tillfoga att historisk forskning har en funktion för att avliva propaganda
myter då den nationella identiteten för på avvägar.

B. Kulturmiljövården har ett kulturhistoriskt mål.

Kulturmiljövården skall syfta till att bevara värdefulla byggnads- och forn
minnen och att skydda sammanhållna miljöer i odlingslandskap, tätorter 
och industribebyggelse. Detta bidrager till att nyskapande sker genom 
anpassning tekniskt, estetiskt och funktionellt. Även rika vardagsmiljöer 
från vår egen tid bör skyddas för framtiden. Dessa punkter kan illustreras 
med hänvisning till ett av de områden som undersöks inom projektet,
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Göteryds socken. Där ingår ett område som klassats som område av riksin
tresse. Natur, rikedomen på fornminnen i första hand hällkistor, byar med 
deras stengärdsgårdar och husgrupper samt odlingslandskapet bildar en rik 
och harmonisk helhet med ett starkt kulturhistoriskt innehåll.

Genom att kontinuiteten i miljön bevaras från äldre tider till nutid och 
framtid främjas ett historiskt sammanhang i förändring och nyskapande.

Bevarandet av kontinuiteten i kulturmiljön är av avgörande betydelse för 
den enskildes känsla av förankring och trygghet” (Kleberg 1987, s. 27).

C. Kulturmiljövården har ett landskapsarkitektoniskt mål.

Om endast monumenten bevaras utan att hänsyn tages till deras miljöer 
blir de isolerade objekt. Kulturminnesvården måste syfta till att bevara 
objekten i deras miljö så att deras inbördes sammanhang och deras sam
manhang med landskapet finns kvar och kan upplevas. Läget i landskapet 
som styrts av medvetna estetiska och sociala strävanden är en betydelsefull 
dimension. Ett exempel från analysen av Växjöområdet är Domfällerör. 
Detta monument har ett dominerande läge på en ås. Kulturmiljövården har 
då medverkat till att det har bevarats på ett åsparti av storleken 180 x 200 
m.

D. Kulturmiljövården har som mål att skapa områden för rekreation och 
stimulerande fritidsverksamhet.

Bevarandet av miljöer med ett rikt innehåll sammanflätat av natur, forn
minnen, byar och odlingslandskap tryggar tillgängen på goda rekreations- 
möjligheter. Det ger livskvalitet och skapar förutsättningar för stimuleran
de fritidsaktivitet. Ett kulturlandskap där man kan avläsa människans 
påverkan i ett långtidsperspektiv kan stärka den lokala kulturella identite
ten och levandegöra sammanhangen mellan äldre tid och nutid. Detta 
bidrager till att skapa förståelse för samtidens kultur och dess värden. Man 
blir en länk i en fortlöpande kedja. Fornlämningar och fornminnen skapar 
intresse och ger fantasieggande upplevelser vilket kan bidraga till att ge till
varon ett innehåll.

E. Kulturmiljövården har som mål att skydda och bevara det nationella 
kulturarvet.

Det nationella kulturarvet i form av omistliga lämningar och monument 
som belyser nationens historia skall bevaras (Biörnstad 1987, s. 40). 
Denna målsättning har rötter i 1600-talet och har i gången tid varit en
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ledande målsättning (Moberg 1984). Omistliga objekt och miljöer är 
sådant som är sällsynt, monumentalt eller unikt och sådant som har sam
band med landets och folkets historia t.ex. Uppsala högar, Björkö. Det kan 
ge material för en sund nationell identitet med fornminnen som legitima- 
tionsskapande symboler (Kleberg 1987, s. 30). Man kan också se kultur
minnen i ett vidare internationellt perspektiv. Människorna kan få ett 
intresse att bidraga till att nationella symboler bevaras i länder där kultur
minnesvården ännu inte utvecklats.

F. En övergripande målsättning för kulturmiljövården måste vara att 
genom olika åtgärder skapa förståelse för de värden som ligger i kultur
minnena och deras miljöer så att de uppfattas som en resurs och inte 
som ett hinder. Följande utredning visar bl.a. vådorna av att inte se forn
minnen i sammanhang med det övriga kultur- och naturlandskapet.

1.3 Projektets uppläggning
1.31 Målsättning
Projektet upptar en kartläggning och utvärdering av de styrmedel som 
kulturminnesvården och annan planeringsverksamhet har till sitt förfogan
de vid den process som utformar kulturlandskapet inom olika typer av 
områden. Det skall utreda de verkningar som styrningen leder fram till vid 
samhällsplaneringen. Ett viktigt problem är vilka värderingar som ligger 
till grund för planbesluten och efter vilka synpunkter och principer en 
avvägning dem emellan kan vinna allmän anslutning. Det skall vidare vara 
en test av fornminneslagen och andra förordningar och utreda hur de 
påverkat sektorsplanering och den fysiska planeringen. Det skall dessutom 
ge information till olika berörda grupper och därigenom bidraga till ökat 
intresse och ökad förståelse för frågorna. Man kan erinra om att en viktig 
punkt i kulturminnesvårdsprogrammen är att dessa ges en bred förankring 
i samhället.

Projektets redovisning skall göras så att den bl.a.

□ kan bilda underlag för de antikvariska myndigheternas planering och 
för deras bedömning av konfliktsituationer

lJ kan påverka värderingar och beslutsrutiner vid kommunernas planering
□ kan bidraga till information om problemen i planeringsarbetet och 

bidraga till förståelse för kulturminnesvårdens målsättningar
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□ kan bidraga med en allmän information till den enskilde individen om 
vikten av kulturminnesvård och bidraga till förståelse för vårt ”kultu
rella arv”.

1.32 Problem
Hur bar olika exploaterande verksamheter påverkat kulturminnen och 
deras miljöer?

Det har ofta framhållits att kulturlandskapet skapats genom en långvarig 
process, i vilken bl.a. den agrara produktionen spelat en betydande roll. 
Men det är givetvis inte enbart odlingen som påverkat och förändrat land
skapsbilden, utan även en rad andra aktiviteter, som delvis hänger samman 
med denna, men som också kan vara helt fristående. Så har exempelvis 
både täkt- och dräneringsverksamhet samt inte minst det moderna skogs
bruket på många sätt satt sin prägel på landskapet.

Under de senaste ca 100 åren har industrialiseringen utgjort en starkt 
pådrivande faktor till förändringar i vår miljö. Bebyggelsen har expanderat 
och omdanats, kommunikationsnätet byggts ut och ledningar av olika slag 
dragits kors och tvärs genom landskapet. På senare år har även den 
moderna människans behov av avkoppling och meningsfull fritidsverksam
het fått allt större uppmärksamhet vid planering av miljön som helhet.

Det finns således många olika mekanismer som förändrar vår miljö. En 
viktig frågeställning i projektet är därför att undersöka och utvärdera på 
vilket sätt dessa verksamheter påverkar de kulturella lämningarna och 
deras miljöer. En del av denna utvärdering är att belysa teknikens roll och i 
vilken grad den tekniska utvecklingen innebär ökad förstörelse av fornläm- 
ningar och landskap.

Den här presenterade problemställningen kan relateras till olika exploa
terande verksamheter som påverkat kulturminnena och deras miljöer:
i i Jordbruk och skogsbruk

a) tekniker, b) skyddsområde kring fornlämningen 
! 2 Grus- och annan täktverksamhet 
U Torrläggning och dränering
□ Bostads- och industribebyggelse
□ Väganläggningar och ledningar
□ Turist- och fritidsverksamhet.

Vad bar fornminneslagstiftningen och andra förordningar betytt för att 
förhindra skada på kulturminnen och deras miljöer?

Genom fornminneslagstiftningen och andra förordningar har det skapats 
styrmedel för att förhindra sådana förändringar av kulturlandskapet som
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kan betraktas som negativa med hänsyn till individernas och samhällets 
berättigade krav på miljön. Det är en uppgift att undersöka vilka konflik
ter som därvid uppstår och hur man löser dem i olika geografiska och soci
ala situationer och vilka värderingar som därvid gör sig gällande. Det 
torde vara möjligt att genom konkreta fall belysa fornminneslagsstiftning- 
en som styrmedel genom att analysera följande punkter:

D Skillnader i tillämpningen inom de olika undersökningsområdena och 
orsakerna till dessa. Hänger skillnaderna samman med olika närings
strukturer och olika näringsintensitet?

D Skillnader i behandlingen av olika slag av fornlämningar?
D Vilka konflikter har uppstått vid tillämpningen och hur har dessa lösts? 
D Värderingsunderlag vid lagtillämpningen?
D Vilka rättsliga följder har fornminneslagen haft?
D Har tillämpningen förändrats urider den period som analyseras?

Vilka hänsyn har tagits till kulturminnen och deras miljöer vid samhälls
planeringenf

Genom den moderna samhällsplaneringen omstruktureras kulturlandska
pet starkt och detta sker ofta i ett mycket snabbt tempo. Processen är 
intensiv och mångfacetterad. Det rör sig om olika typer av exploaterings
områden: jordbrukslandskap, industrilandskap, tätorter, fritidslandskap. 
Det finns olika drivkrafter i denna process inte minst ekonomiska men 
även andra individrelaterade drivkrafter.

Det finns redan ett mycket stort material som kan användas för en 
utvärdering av konflikter och lösningar och vilka värderingar som därvid 
ansetts beaktansvärda. Man kan belysa vilka hänsyn som tagits till kultur
minnen och deras miljöer i denna process genom att analysera följande 
punkter:

D Vid olika typer av planering (fysisk riksplanering, översiktsplanering, 
detaljplanering)

DI olika typer av exploateringsområden (jordbrukslandskap, industri
landskap, tätorter, fritidslandskap)

D Vilka intressen har styrt planeringens genomförande? Politiska, ekono
miska, sociala m.fl.

D Konflikter mellan utbyggnadsverksamheten och kulturminnesvårdens 
intressen.

Vilka hänsyn bör tagas vid samhällsplaneringen?

Det torde vara möjligt att med stöd av tillgängligt underlagsmaterial skilja 
ut några generella faktorer som måste vara bestämmande vid samhällspla
neringen nu och i framtiden. Vid framtagning av dessa faktorer måste
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olika avvägningar göras mellan allmänna och individuella intressen, mel
lan ekonomiska intressen och intressen som rör livskvalitet för olika grup
per av individer. Man måste taga ställning till det krav på kunskapssök
ning och på historisk förankring som kan ställas i en framtid. De problem 
som därvid är aktuella sammanfattas på följande sätt:

D De ekologiska och sociala särdragens beroende av de ekonomiska syste
men.

D Principiell målsättning för kulturlandskapvården och dess avvägning 
mot ekonomiska intressen. Vad är rimligt med hänsyn till privata och 
allmänna intressen?

D Arkeologins berättigande i relation till kulturminnesvårdens målsättning. 
D Diskussion om värderingarna av kulturminnenas betydelse för samhälle 

och individ.
D Intresseavvägningar för olika grupper.
D Betydelse för kunskapssökning och forskning i framtiden.
D Implikationer för planeringsarbete.
D Är de områden som varit attraktiva i äldre tid också attraktiva för 

modern planering?
D Vad bör bevaras och vad kan tagas bort? Principer.
D Avvägningen mellan bevarande av enstaka kulturminnen och bevarande 

av större eller mindre miljöer.
D Skillnader mellan olika typer av landskap och exploateringsområden.
D Studier av konkreta typfall där möjligheter till alternativ planering före

ligger.

1.33 Materialets avgränsning
Undersökningsområden (Fallstudier)

Vid valet av undersökningsområden har det förhållandet beaktats att de 
skall representera olika regiontyper med hänsyn till naturförhållanden, 
bebyggelse och olika exploateringstryck. De skall representera tätorter 
med omgivande jordbrukslandskap, industrilandskap, fritidslandskap och 
stillastående skogsområde med fornlämningar. Det har eftersträvats att 
inom tätorter få mer än ett område så att variationer i handlingsmönster 
och bedömningar kan beaktas. De områden som valts ut är följande:

Växjö stad (tätort i skogsbygd)
Växjö är belägen på sydsluttningen av det sydsvenska höglandet i ett små- 
kuperat skogslandskap med varierande grad av uppodlade markarealer. 
Allt sedan medeltiden har staden haft betydelse som centralort i östra 
delen av Kronobergs län. Talrika spår från järnåldern antyder dock att
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området även under förhistorisk tid har spelat en stor roll. Idag finns det 
förutom lämningarna efter stadens medeltida bebyggelseområde, ett 150- 
tal R-märkta fornlämningar inom Växjö stadsområde. Av dessa utgöres 17 
av gravfält omfattande ca 540 synliga gravar.

Helsingborgs stads innerområde (tätort i jordbruksbygd) 
Helsingborgsområdet utgörs av en bygd mycket rik på förhistoriska och 
medeltida lämningar. Genom mångårig och intensiv odling men också 
genom omfattande utbyggnadsverksamhet har antalet ovan mark synliga 
fornlämningar kraftigt reducerats. Sålunda återstår exempelvis endast 38 
av 86 kända bronsåldershögar inom Helsingborgs stad. Det nuvarande 
fornlämningsbeståndet kännetecknas därför främst av under mark dolda 
lämningar. Genom Riksantikvarieämbetets ominventering 1986 har ett 40- 
tal boplatser, företrädesvis från stenåldern, registrerats med hjälp av 
ytfynd.

Fosie industriområde i Malmö
Ett i södra Malmö beläget område som innan schaktningsarbeten påbörja
des bestod av jordbruksmark. Området ligger inom ett markerat höggrav- 
fältsstråk (enligt Fysisk Riksplanering tidigare bedömt som riksintresse). 
Det är ett för Malmö-regionen typiskt landskap med kuperade morän
kullar och våtmarkssänkor som i sig kan ses som en förutsättning för en 
förhistorisk bebyggelse.

En kraftig industriexploatering under slutet av 60-talet och början av 
70-talet är anledningen till att området tas med i undersökningen.

Köpingsviksområdet på Öland
Köpingsvik, där det ligger på Ölands västkust, är ett centrum för Ölands- 
turismen. Det är ett litet samhälle som varje år under sommarmånaderna 
exploderar och blir överbefolkat av tusentals besökare som i stora tält och 
andra provisoriska affärslokaler köper varor av alla de slag.

Köpingsvik var en av de viktigaste platserna på det forntida Öland. 
Området har en gammal tradition som handelsplats. Det finns bosättnings- 
spår från den yngre stenåldern fram till medeltiden då handeln sökte sig till 
mer djupgående hamnar, främst Kalmar. Det kan anmärkas att man sedan 
gammalt känt till stenåldersbosättning i området men att den vikingatida 
bosättningen kom fram först på 1970-talet.

Göteryds socken, Småland
Göteryds socken är exempel på en skogsbygd med mycket låg grad av upp
odlad mark. Under förhistorisk tid var situationen delvis en annan. Inom 
socknen, som utgör den mest fornlämningsrika i Älmhults kommun, finns 
talrika lämningar från yngre stenåldern och bronsåldern huvudsakligen i
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form av rösen och stensättningar med hällkista. Dessa lämningar vittnar 
om att bygden tidigare haft ett mera aktivt jordbruk och en relativt stor 
befolkning.

Referensområden
Det har från början planerats att några områden tas upp till undersökning 
med hänsyn till speciella frågor för att sedan bilda underlag för vidare 
behandling av huvudundersökningsområdena. I dessa specialområden 
skulle frågor som rör vägar och stadsmiljöer specialundersökas. Planen var 
även att göra vissa jämförelser med internationellt material. Det har emel
lertid inte varit möjligt att i detta sammanhang göra de planerade special
undersökningarna. Hänvisningar till specialområden begränsas till bebyg
gelsen i Ystad, där bevarandet av den medeltida stadskärnan har satts i 
centrum för att man skulle kunna bibehålla sambandet mellan det förgång
na och nutiden. En bevarandeplan har satts upp men den får inte tolkas 
som en konservering och återföring till ett odefinierbart förflutet. Den 
skall i stället vara ett medel till en förnyelse som står i samklang med det 
värdefulla arv vi fått av gångna generationer.

1.34 Fornminneslagen, kulturminneslagen och andra 
förordningar (se kap. 2)

För att få en djupgående analys av respektive undersökningsområdes 
planeringssituation och kulturvårdande möjligheter krävs en genomgång 
av de lagar och förordningar som styr samhällsplaneringen.

1.35 Projektets huvudmoment
Materialöversikt
Metodprecisering
Inventering och bearbetning av aktuell materialgrupp 
Utvärdering.
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2. Lagstiftning och
administration berörande 
fornminnesvård och fysisk 
planering

Ella Ödmann

I detta kapitel behandlas lagstiftning om fornminnesvård och om fysisk 
planering samt den offentliga administrationen för dessa områdens bevak
ning. Redogörelsen har ett långt historiskt perspektiv. Detta motiveras med 
att en redogörelse för såväl en lagreform som den lag som reformeras ger 
ökad förståelse för bristerna i den gamla lagen och för de problem man 
sökt lösa med den nya lagen. Ett insamlat empiriskt material som i detta 
projekt kan därmed också tolkas lättare. Det historiska perspektivet moti
veras också av att spår av tillämpningen av tidigare rättsregler kan avläsas 
i landskapet och i den existerande bebyggelsen.

De båda regelverken behandlas först var för sig. Jag begränsar mig till 
de aspekter, som enligt min bedömning har betydelse för hur fornlämning- 
ar behandlas i den fysiska planeringen. I en sammanfattande diskussion 
belyses hur rättsreglerna kan samspela i handläggning av ärenden rörande 
planläggning av områden med fasta fornlämningar.

2.1 Lagstiftning om fasta fornlämningar
Detta avsnitt innehåller en genomgång av lagstiftningen om fasta fornläm
ningar med tonvikten lagd på fornminnesvårdens syfte och program, defi
nition av begreppet fast fornlämning, avvägning mellan det arkeologiska 
intresset och andra allmänna intressen eller enskilda intressen.
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2.11 Historik

Det första försöket att reglera fornminnesvården i förhållande till enskilda 
samhällsmedlemmar kom genom Kungl. Maj:ts plakat och påbud 18.12 
1666. Intresse från statsmaktens sida för fornminnesvården hade visats 
redan tidigare. 1599 uppdrogs åt Johannes Buraeus att draga kring hela 
riket och avskriva runstenar. 1630 inrättade Gustav II Adolf riksantikvi- 
tetsinstitutionen, vars åliggande omfattade att söka och samla gamla 
monument, främst alla gamla runskrifter och de sagor som fanns om varje 
sten.

Av texten i plakatet från 1666 framgår, att problemet var att fornmin
nen behandlades vårdslöst och dagligen förstördes. För att råda bot på 
detta förbjöds ”att på något sätt nedbryta eller förstöra de borgar, hus, fäs
ten, skansar eller stenkummel, som ännu på en eller annan ort kunde vara 
tillfinnandes”----”att på något sätt förstöra stoder eller stenar med run
skrift” ---- ”att lämna orubbade alla stora hopburna jordhögar och ätte-
backar.” (Svenske och Göthiske gamle handlingar, 1728.)

Sådana fornminnen belägna på kronojord eller skattejord skyddades 
från uppsåtlig åverkan som om de vore kronans enskilda egendom. Vad 
gällde fornminnen på frälsejord vädjades i plakatet om att vederbörande 
ville dra försorg om fornminnets bevarande. I ett statligt betänkande från 
1922 finns en kommentar till denna passus. Där framhålls, att orden som 
om de vore kronans enskilda egendom inte innebär att berörda föremål 
skulle vara kronans egendom utan endast anger graden av den intensitet, 
vilken Kungl. Maj:t ansåg vara av nöden vid tillsynen av fornlämningar. 
Förbudet som sådant innebar ett ganska ofullkomligt skydd. För verkligt 
effektiv vård fordrades framför allt en intresserad uppmärksamhet. Beträf
fande minnesmärken på krono- och skattejord åtog sig Kungl. Maj:t själv 
denna uppmärksamhet. Vad gäller fornminnen på frälsejord förväntades 
adeln ha mer förståelse för saken än andra klasser och Kungl. Maj:t räkna
de med dess medverkan. Även om plakatet inte proklamerat kronans ägan
derätt till fornminnen, så hade dock de enskilda ägarnas rätt undanskjutits 
till förmån för det allmänna intresset. (Betänkande 1922:11, s. 4.)

Förutom här återgivna fornlämningar omfattade plakatet också kyrkor, 
kloster, gravar, kyrkogårdar m.m.

1666 inrättades ett nytt fast organ för minnesvården, Antikvitetskollegi
um.

Vi finner alltså att det redan under 1600-talet tillskapades en fornminnes- 
vård, som i sina grunddrag kommit att bestå genom seklerna. Fornläm- 
ningsbegreppet definieras i lag genom en uppräkning av de företeelser, som 
skall inbegripas. Begreppet kom senare att utvidgas, men redan denna förs
ta lagstiftning omfattar många företeelser, betydligt fler än vad man med
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nutida språkbruk skulle associera till genom ordalydelsen i lagens rubrik 
”Kungl. Maj:ts placat och påbud om gamla monument och antikviteter”. 
Uppräknade företeelser skyddas genom lagen från åverkan. Den enskilda 
äganderätten inskränks till förmån för allmänintresset att bevara fornläm- 
ningen.

En central institution tillskapas för att ha ansvaret för fornlämningsom- 
rådet.

2.12 1800-talets lagstiftning
Först 1828 utfärdas en ny förordning om fornminnen. I ingressen heter det 
att meddelade föreskrifter rörande vården och bevarandet av forntidens 
minnesmärken kommit i glömska och att flera sådana till upplysning för 
rikets historia viktiga föremål gått förlorade. Tidigare föreskrifter upplivas 
därför med en ny mer tidsanpassad förordning. I denna ingress finns en 
motivförskjutning i förhållande till 1666 års förordning. I ingressen 1666 
betonas minnen av ”framfarne Sveriges och Göthes konungars samt andre 
deras förnämlige mäns och undersåtars manliga bedrifte”(a.a. 1728).

1828 betonas en mer allmän kunskap om tidigare epoker.
Definition på fornlämningar ges i 1§ och omfattar:”ruiner, murar och 

lämningar efter gamla slott, borgar, kloster, kyrkor, kapell och andra 
märkliga byggnader; vård- eller så kallade bautastenar och runstenar, 
jämte lämningar efter forntidens domaresäten, offerställen eller begrav
ningsplatser; ävensom ättehögar, griftrör, eller ock andra större eller mind
re föremål, som till åminnelse av forntidens heliga bruk eller någon märk
lig historisk bedrift, person eller ort kunna bidraga” (Förordning 17/4 
1828).

Genom förordningen 1828 tillkom vissa bestämmelser i jordägarens 
intresse innebärande att det absoluta krav på bevarande av fornminne som 
fanns i 1666 års plakat luckras upp. Om jordägare på grund av byggnads- 
eller odlingsföretag eller av andra orsaker vill ta bort eller förändra forn
minne, skall han anmäla detta hos kronobetjänt på landet eller i stad hos 
magistraten. Dessa skall i sin tur anmäla ärendet hos länsstyrelsen. Läns
styrelsen skall ordna med noggrann avteckning och beskrivning av minnes
märket och sända in dokumentationen till Kungl. Vitterhets Historie och 
Antikvitets Akademien1. Om akademien fann att minnesmärket på grund 
av ”synnerlig historisk märkvärdighet” inte borde tas bort eller förändras, 
skulle detta anmälas till Kungl. Maj:t. Kungl. Maj:t förordnade att min
nesmärket skulle bibehållas och om jorden inte vara av krononatur, skulle 
skälig ersättning utgå till jordägaren för förlust eller olägenhet. Om akade-

1 Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien förkortas i fortsättningen VHA.
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mien ansåg att minnesmärket inte var värt att bevara så skulle länsstyrel
sen underrättas och i sin tur underrätta jordägaren. Innan borttagandet 
kunde akademien låta besiktiga och avteckna minnesmärket, dock fick 
jordägaren inte tillskyndas oskäligt uppehåll eller dröjsmål på grund härav.

Dessa nya bestämmelser till förmån för jordägarnas intressen kan ses 
som en följd av den allmänna betoningen av det enskilda ägarintressset, 
som följde efter franska revolutionen. En ny klass av kapitalägare och 
jordägare fick inte hindras i sin verksamhet. Förutom maktförskjutningen 
genom framväxten av det borgerliga samhället, torde betoningen av det 
enskilda intresset också ha samband med att begreppet fast fornlämning 
utvidgas till att omfatta allt fler företeelser. Att så sker beror på den all
mänt ändrade historiesynen som får ett uttryck i ingressen till 1828 års 
förordning i jämförelse med 1666 års ingress. En annan orsak är att den 
arkeologiska vetenskapen utvecklas. Området för fornlämningsintresset 
vidgas och antalet företeelser som faller under definitionen fast fornläm
ning ökar. Det blir således av flera skäl varken politiskt eller praktiskt möj
ligt att längre upprätthålla det allmänna intressets absoluta krav. I ingres
sen till 1828 års förordning heter det, som nämnts, att förordningar om 
vård av minnesmärken fallit i glömska. Kanske för att råda bot på detta 
avslutas förordningen med en paragraf, som stadgar att förordningen skall 
uppläsas i rikets kyrkor i april månad vartannat år.

Mitten av 1800-talet karakteriseras enligt Gödel av ett livligt intresse för 
fornminnen (Gödel 1930, s. 245). Vid 1856/58 års riksdag väcktes i präs
teståndet en motion, i vilken ödeläggelsen av minnesmärken och lagens 
vanmakt häremot framhölls. RD begärde att en ny författning skulle utfär
das. Frågan utreddes inom VHA och resulterade så småningom i 1867 års 
förordning om fornminnen (SFS 1867:71). I denna förordning möter vi för 
första gången benämningen fast fornlämning.

Historieintresset är liksom 1828 allmänt, men har förskjutits ytterligare 
från kungarnas och stordådens historia till folkets historia genom uttrycket 
”minnet av fäderneslandets inbyggare i forntiden” (§ 1). Vad gäller förhål
landet mellan allmänna och enskilda intressen har det allmänna intresset 
här åter getts större utrymme. Skyddet omfattar inte bara uppräknade och 
ofta noga beskrivna företeelser utan även ”andra likartade minnesmärken 
av den ålder, att de numera icke kunna anses tillhöra enskild ägare” (§ 2).

I ett yttrande över ett senare lagförslag framhåller justitiekanslern, att 
det 1867 funnits betänkligheter mot att till förmån för det allmännas och 
vetenskapens intresse inskränka den enskilda äganderätten. De föremål 
som såsom fasta fornlämningar undandrogs jordägarens disposition var 
dock av den beskaffenhet, att något avsevärt ekonomiskt intresse inte 
kunde anses vara trätt för nära genom författningens bestämmelser (SOU 
1922:11, s. 52). Det enskilda intresset identifieras enligt detta resonemang 
med ett ekonomiskt intresse. En inskränkning i enskild äganderätt till för
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mån för allmänintresset kan legitimeras om inskränkningen inte skadar ett 
ekonomiskt intresse. Jordägarens intresse ansågs tillgodosett genom möj
ligheten att få frågan om fornlämningens borttagande prövad. Någon eko
nomisk gottgörelse vid avslag skulle däremot inte längre utgå.

Principen var att fornlämningen skulle åtnjuta skydd oberoende av vilka 
intressen som riktades mot markområdet. Ett undantag från denna princip 
görs i § 5 för offentliga arbetsföretag, väg, järnväg, kanal och andra 
offentliga arbetsföretag. Ett sådant företag har ansetts vara ett så betydel
sefullt allmänintresse att allmänintresset av fornlämningens bevarande fått 
vika. Kan fornlämningens rubbning inte utan stor olägenhet undvikas, så 
skall ritning av fornlämningen jämte beskrivning först sändas till VHA. 
Akademien kan låta undersöka fornlämningen, men arbetsföretaget får 
härigenom inte obehörigen uppehållas. Anmärkningsvärt med detta stad
gande är att det tydligen är den som leder det offentliga arbetsföretaget 
som ensam avgör, om det innebär stor olägenhet att lämna fornlämningen 
orubbad.

En slags fysisk planläggning som berörde det enskilda ägarintresset och 
som pågick i nästan hela landet under 1800-talet var skiftesförrättningar. 1 
1867 års förordning föreskrivs att om fast fornlämning finns på jord som 
skall skiftas så skall delägarna uppmanas att låta undanta den mark forn
lämningen upptar som en skifteslagets gemensamma tillhörighet.

Genom en kungörelse 1886 ändras begreppet fast fornlämning. Frågan 
hade initierats av riksantikvarien Hans Hildebrand och föranleddes när
mast av att Hildebrand föranstaltat om åtal för grävningar i svarta jorden 
på Björkö. Åtalet ogillades, då svarta jorden inte kunde innefattas i det 
som lagen definierade som fasta fornlämningar. Hildebrand ville att 
begreppet i lagtexten skulle utvidgas till ”lämningar av forntida bostäder 
och sådana bildningar, som genom mänskligt åtgörande uppkommit å eller 
i närheten av äldre boplatser”. Lämningar av forntida bostäder kunde vara 
av samma intresse för forskningen som ruiner av kyrkor och offentliga 
byggnader. Dessutom föreslog han en allmän kategori ”övriga minnesmär
ken som på grund av vetenskapliga iakttagelser befunnits vara fasta forn
lämningar”. I tvistiga fall skulle riksantikvarien såsom varande fackman 
avgöra vad som var fast fornlämning eller ej. JK:s yttrande över förslaget 
är intressant. Han menade att även om förslaget var bra för vetenskapen 
så var utvidgningen av begreppet alltför mycket kränkande för den enskil
des rätt. Vidare borde begreppet fast fornlämning som hittills avgöras av 
domstol och en allmän kategori var alldeles för obestämd och uttänjbar 
och gav alltför liten trygghet för den enskildes rätt mot de resultat som 
vetenskapliga iakttagelser kunde komma till (SOU 1922:11, s. 50 ff.)

Resultatet blev emellertid att begreppet fast fornlämning ändrades till att 
omfatta även lämningar av forntida bostäder (”lämningar åv forntida och 
sedan äldre tider övergivna bostäder samt sådana bildningar, som i fornti-
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den genom mänskligt åtgörande uppkommit å eller i närheten av boplat
ser”) (SFS 1886:19). Vidare stadgades, att fast fornlämning som redan 
nyttjades till åker, äng eller betesplats fortfarande fick brukas för sådant 
ändamål, dock ej till större djup än dittills skett.

Vad gäller avvägningen mellan det allmänna intresset och det enskilda 
intresset så innebar således lagändringen en stark betoning av det allmänna 
intresset i form av det vetenskapliga arkeologiska intresset.

Någon allmän kategori eller någon bestämmelse om att riksantikvarien 
skulle fälla avgörandet om en företeelse var att anse som fast fornlämning 
eller ej genomfördes emellertid inte.

1911 begärde riksdagen en utredning om fornminnesvården och fram
höll att 1867 års förordning inte motsvarade tidens krav. Bland annat 
borde markägare som i god tro förvärvat mark, på vilken fornlämning 
fanns, få ersättning för förlust genom att myndighet för att skydda forn- 
lämningen utfärdat förbud mot bearbetande av marken.

2.13 1913 års kommitté
År 1913 tillsattes en kommitté, som avgav sitt betänkande 1921, tryckt 
som SOU 1922:11 och 12. Betänkandet är innehållsrikt och det kan vara 
av intresse att här återge några av kommitténs principiella resonemang.

Vad gäller avvägningen mellan allmänna intresset och enskilda ägarin- 
tressen framhöll kommittén att landets utveckling från åkerbruks- till 
industristat under senare delen av 1800-talet medförde uppkomsten av en 
mängd tätt bebyggda samhällen. Värdesättningen av jorden sker således 
även ur andra synpunkter än dess betydelse för åkerbruk. Den utvidgning 
av begreppet fast fornlämning som gjordes 1886 har kommit att medföra 
fara för verklig kränkning av markägarens berättigade intressen. Upp
täckten av en fast fornlämning på en byggnadstomt kan innebära att hela 
tomten blir värdelös för ägaren. Den kompensation till jordägaren som till
kommit 1886 att fortsättningsvis få använda marken som jordbruksmark 
saknade betydelse i flertalet fall, eftersom det just var i till byggnadstomt 
avsedd mark flertalet fasta fornlämningar upptäcktes på grund av djupgå
ende grundgrävning. I sin argumentation för kompensation till markäga
ren skiljer kommittén mellan kända och okända fornlämningar. Kända 
fornlämningar bör åtnjuta skydd som tidigare. Efter ansökan kan prövas 
om de kan rubbas. Avslås ansökan bör ingen ersättning utgå. Denna 
inskränkning i den enskilda äganderätten kan motiveras med att kända 
fornlämningar har jordägaren haft reda på eller bort känna till med nor
mal aktsamhet från det han förvärvade fastigheten. Inskränkningen i för
foganderätten har funnits i lagstiftningen sedan sekler och innebär inte 
någon ekonomisk förlust i egentlig mening för ägaren.
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Annorlunda förhåller det sig med upptäckten av en tidigare okänd forn- 
lämning. Detta innebär en fullkomligt oberäknad inskränkning i markäga
rens fria förfoganderätt och kan medföra allvarliga ekonomiska påkän- 
ningar. Kommittén föreslog därför att tidigare okänd fornlämning som 
påträffas vid grävning eller annat arbete skall anmälas till Riksantikvarie
ämbetet1. Om RAÄ anser att den nyupptäckta fornlämningen skall åtnjuta 
samma skydd som fast fornlämning, dvs. bevaras, så är jordägaren berätti
gad till ersättning för skada och kostnad som därigenom orsakas honom. 
För att ytterligare betona skillnaden mellan kända och okända fasta forn- 
lämningar för kommittén också ett resonemang om att minnesvården inne
hållsligt kan betraktas som tillgodoseende två olika intressen, nämligen ett 
vetenskapligt intresse och ett pietetsintresse.

Det vetenskapliga intresset har genom arkeologins internationella 
utveckling kommit att bli det mer betydelsefulla. Sedan den kulturhistoris
ka kunskap, som kan hämtas ur fornlämningarna, kommit vetenskapen till 
godo förlorar emellertid vissa fasta fornlämningar all betydelse. Att även 
därefter göra en sådan fornlämning till föremål för inskränkning i den 
enskilde jordägarens rätt stämmer inte med principen att statens förfogan
de över fornlämningarna inte bör utsträckas längre än som är ur minnes- 
vårdssynpunkt nödvändigt.

Pietetsintresset däremot beror på den stämning som fornlämningen för
mår skapa och följer fornlämningen hela tiden. Kommittén menar att det 
intresse som föranlett tillkomsten av författningarna 1666, 1828 och 1867 
till sitt huvudsakliga innehåll var av pietetsnatur. Författningarna omfatta
de bara fasta fornlämningar ”som kunde nås av folkets pietetskänslor, dvs. 
hade över sig åtminstone något sedan äldre tider förnimbart, till vilket 
känslorna kunde knytas” (SOU 1922:12, s. 11). Kända fasta fornlämning
ar har i allmänhet sedan lång tid ingått i folkmedvetandet och till dem har 
knutits vissa känslor av pietet, som inte är förbundna med nyupptäckta 
förut okända fasta fornlämningar.

De kända fasta fornlämningarna har i allmänhet både ett vetenskapligt 
intresse och ett pietetsintresse.

När det gällde de två konkurrerande allmänintressena fornminnesvård 
respektive offentligt arbetsföretag föreslog kommittén en förbättring av 
fornminnesvårdens intressen. De offentliga arbetsföretagen föreslogs 
inskränkta till sådana, där anläggningens läge är av avgörande betydelse 
och ”annat offentligt arbetsföretag” föreslås ändrat till ”annan allmän 
kommunikationsanstalt”. Dittillsvarande missförhållande med avsaknad 
av närmare föreskrifter rörande utredning av frågan om rubbning av fast 
fornlämning föreslogs undanröjt genom att i förslaget reglerades en proce-

1 Riksantikvarieämbetet förkortas i fortsättningen RAÄ.
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durordning enligt vilken RAÄ skulle kopplas in redan när en arbetsplan 
utarbetades.

Ett större hänsynstagande till det arkeologiska intresset kom också till 
uttryck i förslaget om slopande av bestämmelsen att vid skiftesförrättning 
avsätta den mark som en fast fornlämning upptar som skifteslagets gemen
samma mark. Kommittén framhåller, att bestämmelsen lett till att fornläm
ning lämnats oskyddad vid ett stort antal skiften och inte varit till gagn för 
minnesvården. Antagandet att samäganderätten skulle utgöra viss garanti 
mot fornlämningens ofredande har varit felaktigt framhöll kommittén.

2.14 1942 års lagstiftning

Det omfattande arbetet 1913 års kommitté lagt ner på en modernisering 
av fornminneslagstiftningen resulterade aldrig i någon lagreform. Först 
1930 tillsattes en ny utredning för att revidera lagstiftningen och kultur
minnesvårdens organisation. I det avgivna betänkandet (SOU 1938:60) 
framhålls bl. a. att det krävdes ett bättre skydd för fornlämningarnas helgd 
med större befogenheter för riksantikvarien samt att det behövdes bestäm
melser om de grunder efter vilka ansökningar om tillstånd att rubba eller 
förändra fornlämning skulle bedömas. Förslaget ledde till en proposition, 
1942 nr 8, och en ny lag om fornminnen antogs av riksdagen (SFS 
1942:350).

Av departementschefens kommentarer i propositionen framgår att pro
blemet är att ”den förstörelse som dessvärre skett hotat att medföra 
beklaglig utarmning” (s. 31). Det är med andra ord samma problem som 
1666 uttrycktes som att fornminnen behandlades vårdslöst och dagligen 
förstördes och 1828 omnämndes som att viktiga föremål gått förlorade.

Vad gäller motiven för lagstiftningen innebar som framgått av det före
gående 1800-talets reformer en förskjutning av motiven mot ett allmänt 
historiskt intresse och en betoning av det vetenskapliga arkeologiska 
intresset.

De motiv för fornminneslagstiftningen som uttalas av departementsche
fen 1942 är typiska för då rådande världsläge. Det som betonas är den 
känsla fornminnena kan framkalla. Det är en viktig förutsättning för att 
hålla vid liv känslan av samhörighet med gångna generationer. Om så inte 
sker ”avtrubbas också känslan av ansvar för andra oförytterliga värden 
som lämnats i arv av förfädren” (s. 31).

Åsyftade värden torde väl främst vara frihet och demokrati, de vid 
denna tid så hotade värdena.
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Begreppet fast fornlämning

Begreppet fast fornlämning definieras i 2 § i 1942 års lag. I förhållande till 
den ändring som företogs 1886 tillkommer ytterligare några företeelser, 
nämligen tings-, kult- och offerplatser, skansar, vallar, vallgravar, märkliga 
färdvägar, vägmärken och broar, företeelser som i huvudsak fanns med i 
det förslag, som avgavs redan av 1913 års kommitté. Dessutom innehåller 
uppräkningen fasta naturföremål till vilka åldriga bruk, sägner eller märk
liga historiska minnen är knutna. Sistnämnda företeelser fanns inte med i 
det förslag 1913 års kommitté avgav, men väl i ett förslag från 1912. Detta 
hade utarbetats inom VHA. Det motiverades då med att man konstaterat 
att hos allmogen kvarlever ”åskådningssätt och föreställningar, som från 
generation till generation fortplantats ända ifrån kulturens allra mest pri
mitiva stadier” (SOU 1922:11, s. 92). Först under senare årtionden har 
detta kulturhistoriska material blivit vetenskapligt bearbetat och dess 
ofantliga betydelse för förståelse av folkens utvecklingshistoria fastslagen. 
Industrialismen och folkupplysningen förstör dessa minnesmärken heter 
det i VHA:s förslag. Men då urgamla föreställningar är knutna till natur
föremål som heliga träd, heliga källor eller stenar är det lämpligt att dessa 
i materiellt avseende ganska värdelösa föremål skyddas genom 
fornminneslagen. En del kan vara skyddade redan enligt 1909 års lag om 
naturminnesmärken, men en evt överlappning av lagarna bör inte vara till 
hinder. Någon motivering till att detta gamla förslag om att ge fornmin- 
nesskydd även åt nämnda naturföremål aktualiseras 1942 ges inte i propo
sitionen. Av remissyttranden framgår att utvidgningen av fornlämningsbe- 
greppet enligt 2 § ”bygger på redan tillämpad praxis, vilken också torde 
ha ingått i det allmänna medvetandet, även om den hittills inte varit kodi
fierad” (prop. 1942:8, s. 27).

Avvägningen allmänna - enskilda intressen

Vad beträffar frågan om avvägning mellan allmänna och enskilda intressen 
konstaterar departementschefen rent allmänt att en ny lagstiftning inte 
ensidigt kan tillgodose alla önskemål, som gör sig gällande i arbetet på att 
berika eftervärlden genom att bevara så mycket som möjligt av det gamla. 
Han anser att de sakkunniga visat full insikt om betydelsen av att inte obe
hörigen träda i vägen för andra viktiga intressen. De bestämmelser om 
avvägningen mellan det arkeologiska allmänna intresset och markägarens 
intresse som fanns i 1867 års förordning och i princip vaf gällande till 
1942 innebar endast att den som ville rubba fast fornlämning kunde ansö
ka därom. Ärendet avgjordes av VHA. Vid avslag utgick ingen ersättning
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till markägaren. Enligt en lagändring 1886 fick marken dock fortsättnings
vis brukas som jordbruksmark. Någon skillnad mellan kända och okända 
fornlämningar gjordes inte. 1913 års kommitté hade - som nämnts tidiga
re - föreslagit att om ansökan om rubbning avsåg tidigare okänd fornläm- 
ning och ansökan avslogs skulle ersättning utgå till markägaren. Den bak
omliggande tanken var att en tidigare okänd fornlämning i princip förlorat 
all betydelse sedan dess kunskapsinnehåll kommit vetenskapen till godo.

I 1942 års lag preciseras bedömningsgrunden något. Tillstånd till rubb
ning kan meddelas om fornlämningen medför hinder eller olägenhet som 
inte står i rimligt förhållande till dess betydelse. Vägras tillstånd till rubb
ning utgår ersättning till markägaren bara vid fall av tidigare okänd och 
under marken dold fornlämning, som vållar markägaren betydande hinder 
eller olägenhet.

Regler för arbetsföretag

Det företräde som i dittills gällande fornminneslagstiftning givits för vägar 
och andra offentliga arbetsföretag slopas 1942 och ersätts med krav rikta
de mot planeringsprocessens parter vid planering av väg eller annat arbets
företag. Information om eventuell förefintlighet av fornlämningar skall 
inhämtas. Samråd skall äga rum med riksantikvarien. Bestämmelsen avser 
således även enskilda arbetsföretag. Departementschefen framhåller, att det 
bör ingå i företagets planläggning att undersöka om fornlämning kan 
beröras. Förfrågningar kan riktas till ombud som riksantikvarien utsett 
t.ex. landsantikvarie. Däremot är tillgängligt kartmaterial över fornläm
ningar ännu inte ens ”tillnärmelsevis fullständigt”.

Kostnaden för särskild undersökning av fornlämning eller särskild 
åtgärd för att bevara fornlämning skall åvila arbetsföretaget om det är all
mänt eller enskilt av större omfattning.

Departementschefen framhåller, att regeln vilar på den tanken att sådan 
kostnad bör tas i beräkning såsom en omkostnad för företaget. Det är var
ken önskvärt eller möjligt att genom utgrävning genomforska samtliga 
fornlämningar i landet. Det är bäst om huvudparten av fornlämningar får 
ligga orörda. Utforskandet bör ske enbart för att lösa vissa bestämda 
vetenskapliga problem och måste göras efter en viss plan. Det är inte rim
ligt att denna plan skall behöva överges för att ett visst företag hotar ett 
fornminne. Undantag kan göras om denna regel på grund av särskilda för
hållanden skulle vara obillig. Regeln kan sägas vara till viss fördel för det 
arkeologiska intresset, eftersom detta inte behöver betala kostnaden för 
den del av sin vetenskapliga verksamhet som initierats utifrån.
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Försiktig tillämpning av krav på markägaren

I 1942 års lag gavs också vissa föreskrifter om vad den enskilda ågaren 
hade a tt tåla i fråga om skydd för fornlämningens närmiljö. Till fast forn- 
lämning skall höra även visst område på marken dels för att skydda den 
mark som behövs för att bevara fornlämningen dels för att ge nödigt 
utrymme däromkring. Länsstyrelsen skall såsom opartisk myndighet fast
ställa områdets storlek. Länsstyrelsen kan också meddela särskilda före
skrifter till bevarande av fornlämningens helgd. Departementschefen fram
håller att det som erfordras är att skydda mer betydande fornminnen mot 
mer stadigvarande störande företeelser i deras närhet. Enligt den allmänna 
rättsuppfattningen bör viss hänsyn tas även vid utnyttjande av ett ytterom
råde. Någon ersättning till markägaren skall inte utgå för sådan inskränk
ning.

Vid riksdagsbehandlingen av 1942 års lagförslag framhöll utskottet 
(andra lagutskottets utlåtande nr 23, s. 13) att det enligt utskottets mening 
är ”en samhällsangelägenhet av vikt att i lag givas bestämmelser i syfte att 
i görligaste mån skydda och bevara fornminnen och andra kulturminnes
märken av någon betydenhet”. Bestämmelser härom begränsar den enskil
des rätt att för praktiska och ekonomiska ändamål utnyttja sin egendom. 
Lagstiftningen måste ta hänsyn till motstridiga intressen. Lagförslaget 
utmärker sig ”för en försiktig och hovsam läggning” samtidigt som kultur
minnesvårdens intresse blivit tillgodosett på ett mer effektivt sätt än hit
tills. Utskottet framhöll emellertid att mycket beror på det sätt, varpå lag
stiftningen kommer att tillämpas. Utskottet förväntade sig att myndighe
terna vid ärendehandläggningen under beaktande av kulturminnesvårdens 
krav även skulle visa förståelse för övriga berättigade intressen.

När det gäller avvägningen mellan allmänna och enskilda intressen intar 
således utskottet i princip samma försiktiga ståndpunkt som departements
chefen, när det gäller att hävda det allmänna intresset av fornminnesvård 
mot enskilda intressen. Försiktigheten understryks ytterligare av utskottet.

Den bestämmelse som funnits i 1867 års lag om att mark med fornmin
ne skulle vara skifteslagets gemensamma egendom tas 1942 upp som en 
bestämmelse i jorddelningslagen.

I samband med FML:s tillkomst intogs i expropriationslagen bestäm
melser om rätt till expropriation för att bevara synnerligen märklig fast 
fornlämning eller bereda erforderligt utrymme däromkring.
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2.15 1988 års lagstiftning

Är 1988 företogs en modernisering av fornminneslagstiftningen resulteran
de i kulturminneslagen1 (prop. 1987/88:104, SFS 1988:950). Detta berör
de inte lagstiftningens principer, utan innebar i huvudsak endast ändringar 
av mer redaktionell och språklig art. Under en gemensam rubricering, lag 
om kulturminnen m.m., har sammanförts bestämmelser i tidigare lagar om 
fornminnen, om byggnadsminnen, om skydd mot utförsel av äldre kultur
föremål samt vissa regler om kyrkor, kyrkliga inventarier och begravnings
platser. Lagrevisionen hade föregåtts dels av en utredning om kostnader 
för arkeologisk undersökning (SOU 1985:13), dels av ett inom departe
mentet utarbetat förslag till samlad lag om kulturminnen (Ds U 1987:9). 
Även om lagstiftningens principer är desamma så innehåller lagen en ny 
programförklaring. Vidare finns i lagen vissa nya krav och preciseringar, 
när det gäller kostnadsansvar för arbetsföretag.

Programmet

Den nya lagen inleds med en portalparagraf, som anger ett program för 
kulturmiljön. Det heter att det är ”en nationell angelägenhet att skydda 
och vårda vår kulturmiljö. Ansvaret för detta delas av alla. Såväl enskilda 
som myndigheter skall visa hänsyn och aktsamhet mot kulturmiljön. Den 
som planerar eller utför ett arbete skall se till att skador på kulturmiljön 
såvitt möjligt undviks eller begränsas”.

Ansvaret för kulturmiljön ses på likartat sätt som ansvaret för naturmil
jön, så som detta formulerats i naturvårdslagens portalparagraf enligt en 
lagändring 1974.

Ansvaret för kulturmiljön ses således i ett brett perspektiv. Departe
mentschefen framhåller i propositionen att det i detta perspektiv blir sek- 
torsorganens uppgift att vara en pådrivande, initierande och kunskapsför- 
medlande kraft. Kommunerna måste i sin fysiska planering värna om kul
turmiljön. En förutsättning för en framgångsrik kulturmiljövård är dock 
enligt departementschefen att den har stöd i den allmänna opinionen. 
Folkbildning, hembygdsföreningar och lokala miljögrupper har en viktig 
uppgift som kunskapsförmedlare och opinionsbildare.

I propositionen uttalar också departementschefen sin syn på priorite
ringar inom kulturmiljövården. När det gäller fornlämningar måste vården 
av kulturlandskap och fornlämningar samt informationsinsatser till olika 
målgrupper prioriteras särskilt. Ett kulturmiljövårdande synsätt måste fin

1 Kulturminneslagen förkortas i fortsättningen KML.
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nas i alla de verksamheter som påverkar markanvändning och byggande.
Departementschefen betonar alltså att vård och information måste prio

riteras.
Likartade mål för kulturpolitiken hade angivits i den kulturpolitiska 

propositionen 1974:28. Bland annat framhölls där att samhällets insatser 
för äldre tiders kultur inte får begränsas till ett passivt bevarande. Kraftful
la åtgärder behövs för att levandegöra kulturarvet och föra det vidare.

I sin granskning av kulturmiljövårdens resultat och resurser (RRV 
1982:283) tog även Riksrevisionsverket1 upp frågan om prioriteringar 
inom fornminnesvården. RRV framhöll att genom det tämligen absoluta 
skydd som lagen ger fornlämningar ges inte incitament till kulturminnes
vårdens organ att göra tillräckligt långtgående prioriteringar. Fornminnes- 
lagen betonar starkt skyddet av fornlämningar och härigenom ges i verk
samheten en alltför stor tyngdpunkt åt inventering, bevarande och doku
mentation. Vården däremot uttrycks i lagen endast som en rättighet. Insat
ser ägnade att levandegöra äldre tiders kultur borde prioriteras bland 
annat genom vård och informationsskvltning av fornlämningar ansåg 
RRV.

Genom den nya portalparagrafen och departementschefens uttalanden 
ges en delvis ny inriktning av verksamheten. Den ligger i linje med den kul
turpolitiska propositionen från 1974 och också med vissa av RRV:s påpe
kanden.

Kulturminnesvårdens ställning har i samband med lagrevisionen för
stärkts genom hänsynsregler i lagen om skötsel av jordbruksmark och i 
väglagen.

Kostnadsansvar för arbetsföretag

Frågan om ansvar för kostnaden för undersökning eller bevarande av fast 
fornlämning, som berörs av allmänt eller större enskilt arbetsföretag, hade 
ett flertal gånger under 1970- och 1980-talen förelagts riksdagen genom 
motioner och interpellationer. Enligt kritiken vållade kostnadsreglerna 
betydande ekonomiska problem, som också drabbade företagen mycket 
ojämnt. De arkeologiska undersökningarna var ett led i den vetenskapliga 
forskningen. Detta motiverade att staten helt eller delvis övertog kostnads
ansvaret menade kritikerna. Behovet av undersökningar hade ökat till 
följd av den ökade markexploateringen men också till följd av att den 
arkeologiska vetenskapens intresse kommit att i ökad grad inriktas mot 
bebyggelse- och samhällshistorisk arkeologi. Vissa fornlämningstyper har 
som följd härav uppmärksammats mer än tidigare. Frågan om kostnadsan

1 Riksrevisionsverket förkortas i fortsättningen RRV.
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svaret ingick i musei- och utställningssakkunnigas utredningsuppdrag 
(MUS 65, SOU 1972:45). Utredningen fann emellertid inga prinicpiella 
skäl för ändring av fornminneslagens regler härom. Frågan hade också 
granskats av RRV (RRV 1982:283). RRV framhöll bland annat att de 
arkeologiska undersökningarna till 85-90% var styrda av exploateringar 
och att byggproduktionskostnaderna ökade med påtaglig effekt för de 
boende vid större undersökningar. RRV föreslog bl. a. att antalet under
sökningar skulle begränsas. Färre men mer resultatinriktade undersökning
ar med större forskningsanknytning förordades i stället för den dittills- 
varande inriktningen att arkivera material åt framtida forskning.

I en uppmärksammad dom av HD (NJA 1982:77) prövades frågan om 
tillämpning av undantagsregeln för företagets kostnadsansvar. Enligt 9 § 
FML kan undantag från ansvaret göras om kostnaden på grund av särskil
da förhållanden är obillig. HD framhöll att undantagsregeln inte hade 
karaktär av allmän skälighetsregel, som kunde föranleda befrielse efter en 
skönsmässig bedömning. För regelns tillämpning måste föreligga sådana 
omständigheter som nämnts i lagens förarbeten eller liknande. Dessa före
låg inte i det aktuella fallet och företagets talan ogillades.

1982 tillsattes en statlig utredning med uppdrag bl. a. att utreda behovet 
av och formerna för statens stöd till arkeologiska undersökningar. Betän
kandet publicerades i SOU 1985:13.

Utredningen konstaterade att borttagande av fornlämning är en 
undantagsföreteelse. Lagens kostnadsansvar är en del av lagens skyddssys- 
tem och en direkt följd av fornlämningarnas servitutskaraktär. Genom 
lagens regler om kostnadsansvar skapas förutsättningar för att exploate
ring av mark med fornlämningar begränsas. Samtidigt främjas en nog
grann planering i syfte att minska behovet av att undersöka och ta bort 
fast fornlämning. Detta skyddssystem hade enligt utredningens bedömning 
varit effektivt och fungerat på ett i stort sett tillfredsställande sätt.

När det gällde planeringen framhöll utredningen att bestämmelser om 
samråd mellan den som planerar att utnyttja mark med fornlämningar och 
de antikvariska myndigheterna är en mycket viktig del av lagskyddet för 
fornlämningarna. Utredningen föreslog en viss skärpning av bestämmelsen 
att arbetsföretag så snart ske kan bör samråda med länsstyrelsen i de fall 
fast fornlämning berörs av företaget. Utredningen föreslog ”skall” och 
”genast”. Den 1988 reviderade lagen har dock behållit ”bör” och ”sna
rast”.

Vad gällde begreppet större arbetsföretag föreslog utredningen ingen 
ändring i den praxis som successivt utvecklats av RAÄ. Som större arbets
företag räknas även uppförande av enstaka enfamiljshus och som mindre i 
huvudsak endast till- och ombyggnader av enfamiljshus, mindre komplet
teringar på jordbruksfastighet och liknande. I 1988 års lag har begreppet 
större enskilt arbetsföretag och konstruktionen med kostnadsbefrielse ute-
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sluds. I stället har i en särskild förordning (SFS 1988:1189) reglerats möj
ligheten att lämna statsbidrag till kostnaden för undersökning bl.a. om 
företaget är av begränsad omfattning och det med hänsyn till omständig
heterna framstår som skäligt att företagaren avlastas kostnaden för de 
arkeologiska åtgärderna. Med begränsad omfattning förstås mindre för
ändring i nyttjandet av en byggnad, en anläggning eller ett markområde. 
Reglerna i förordningen motsvarar den praxis som utvecklats av RAÄ.

Vad gäller kravet att staten skulle överta en större del av kostnadsansva
ret hänvisade arkeologiutredningen till här förut relaterad dom i HD, 
enligt vilken undantagsregeln i FML inte har karaktär av en allmän skälig- 
hetsregel med skönsmässig bedömning. Utredningen ansåg, att regeln skul
le bibehållas, men angav samtidigt några exempel på fall där lättnad i 
kostnadsansvaret var skälig. Den nya kulturminneslagen har förtydligat 
detta genom att i själva lagtexten klart precisera undantagsfallen (2 kap. 
14 §).

En lättnad i arbetsföretags kostnadsansvar som får återverkningar på 
hyreskostnaden, har möjliggjorts genom ett tillägg till förordningen om 
tilläggslån för ombyggnad av bostadshus (SFS 1988:1194). Tilläggslån får 
lämnas för undersökning och särskild åtgärd beträffande fast fornlämning, 
om fornlämningen finns i ett område med samlad äldre bebyggelse och 
berörs av kompletterings- eller förtätningsbebyggelse. I 1988 års lag har en 
ny bestämmelse tillkommit som innebär ett speciellt kostnadsansvar för 
exploatör av större markområde (2 kap. 11 §). Om det behövs särskild 
utredning för att ta reda på om en fast fornlämning berörs av företaget 
skall kostnaden för utredningen betalas av markexploatören.

Departementschefen framhåller härom, att vid exploateringen av större 
markområde är det erfarenhetsmässigt ofta nödvändigt att företa en mer 
systematisk utredning om förekomsten av fornlämningar. Ekonomiska 
kartan kan sällan ge ett planeringsunderlag som är tillräckligt detaljerat 
och specifikt tillgodoser behoven för sådana exploateringar. Fornlämning
ar som tidigare inte registrerats påträffas regelmässigt vid ytmässigt omfat
tande exploateringar, åtminstone i landets centralbygder och älvdalar. I 
praktiken har det blivit vanligt att företagaren efter förhandlingar med 
länsstyrelsen åtar sig kostnaden för de utredningar som krävs innan till
ståndsfrågan kan prövas. Han finner det lämpligt att denna praxis bekräf
tas i KML.

Allmänna - enskilda intressen

Beträffande avvägningen mellan allmänna och enskilda intressen kan man 
säga, att det arkeologiska intressets starka ställning kvarstår. Departe
mentschefen framhåller, att utgångspunkten för ingrepp i en fast fornläm-
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ning liksom hittills bör vara att tillstånd kan komma ifråga bara om det 
vid en noggrann intresseavvägning kan anses finnas skäl för ingrepp som 
är mycket tunga i förhållande till fornlämningens betydelse. Varje ingrepp 
bör begränsas till minsta möjliga. Endast om exploateringsintresset väsent
ligt väger över bevarandeintresset får tillstånd ges enligt 2 kap. 12 §. Emel
lertid framhåller departementschefen också att vid bedömning av exploate
ringsintresset skall man beakta arbetsföretagets betydelse både ur enskild 
och allmän synpunkt. Allmän synpunkt brukar i sådana avvägningsfrågor 
vara liktydigt med tillväxt, bostadsförsörjning, sysselsättning och liknande. 
Kort sagt exploateringsintresset och allmänintresset är sammanflätade och 
allmänintresset av fornminnesvård kan då bli det svagare intresset.

Arbetsföretagets kostnadsansvar har dock bibehållits och ett utökat 
kostnadsansvar för markexploatör har tillkommit.

Ä andra sidan har - väl närmast av sociala skäl med hänsyn till den 
enskildes boendekostnad - i lånebestämmelser tillkommit en möjlighet att 
inräkna kostnaden för arkeologisk undersökning i låneunderlaget vid 
bostadsbyggande.

Krav pä den arkeologiska verksamheten

I arkeologiutredningens betänkande diskuterades vissa krav som kunde 
ställas på den arkeologiska verksamheten som ” motprestation ” till att 
arbetsföretag fick stå för av företaget föranledda kostnader för arkeologisk 
undersökning.

Sålunda kunde ställas krav på effektivitet och tillförlitlighet i fornläm- 
ningarnas informationssystem. Den ominventering av fornlämningar som 
pågår sedan 1974 i samband med produktionen av ekonomiska kartans 
andra edition bör enligt utredningen fullföljas med oförminskad ambi
tionsgrad. Vad gäller fastighetsregistret konstaterade utredningen att re
gistret i endast ringa utsträckning tillgodoser behovet för fastighetsköpare, 
exploatörer m.fl. att kunna få aktuella och tillförlitliga upplysningar om 
eventuella fornlämningsförekomster.

Utredningen framhöll därför nödvändigheten av att erforderliga medel 
anslås så att registret kan kompletteras med aktuella uppgifter om forn
lämningar.

Kostnadsansvaret för arkeologiska undersökningar som en följd av ett 
arbetsföretag avser kostnaden för själva undersökningen och rapportering
en. Följdkostnaderna för konservering av föremål, arkivering m. m. samt 
framför allt för vetenskaplig uppföljning och erfarenhetsåterföring åvilar 
kulturminnesvården.

Utredningen framhöll att resurserna för uppföljning inte ökat i takt med 
den ökade undersökningsverksamheten. Avsaknaden av vetenskaplig upp
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följning minskar möjligheten att kontinuerligt förnya och fördjupa de 
vetenskapliga utgångspunkter och frågeställningar, efter vilka nya under
sökningar planeras och utförs.

Problemet har även påtalats av RAÄ. Utredningen framhöll, att det är 
nödvändigt att RAÄ tilldelas särskilda medel för vetenskaplig uppföljning 
och bearbetning av undersökningsresultat för direkt erfarenhetsåterföring 
till den löpande undersökningsverksamheten. Denna fråga om rationalitet 
och effektivitet i den arkeologiska verksamheten blir till stor del beroende 
av resurstilldelning över statsbudgeten.

Mindre justeringar 1988

Förutom rent språkliga och redaktionella ändringar samt här förut redovi
sade ändringar i programmet för verksamheten och ändringar och precise
ringar av kostnadsansvar förtjänar ett par mindre justeringar nämnas.

Vad som skall anses som fast fornlämning räknas upp i lagen (2 kap, 1 
§). Begreppen motsvarar 1942 års lag. Skeppsvrak som enligt en lagänd
ring 1976 hänfördes till fornminnen har inordnats i uppräkningen av forn
minnen. Paragrafen inleds med en allmän begreppsbestämning. Det skall 
röra sig om lämningar efter människors verksamhet under forna tider till
komna genom äldre tiders bruk och varaktigt övergivna. Även om företeel
serna preciseras genom uppräkning ges genom formuleringarna visst tolk- 
ningsutrymme. Departementschefen säger härom att det bör finnas ett visst 
utrymme för utveckling av fornminnesbegreppet inom ramen för lagtexten.

Olika typer av lämningar eller anläggningar som tidigare föga uppmärk
sammats kan t. ex. under inflytande av kulturminnesvårdens strävanden 
eller forskningen om kulturlandskapet komma att uppfattas som skydds- 
värda. Utrymme för en sådan utveckling av fornlämningsbegreppets inne
håll har funnits i FML och bör, menar departementschefen, även finnas i 
KML.

Begreppet fornlämningsområde införs som en ny beteckning för det 
område, som hör till fast fornlämning (2 kap. 2 §). Syftet är att det skall 
vara möjligt att - om behov föreligger - göra en begreppsmässig åtskillnad 
mellan själva fornminnet och tillhörande markområde.

Vad gäller föreskrifter till skydd för fast fornlämning utanför fornläm
ningsområde har uttrycket ”intrång av någon betydelse” ändrats till det i 
andra regelverk använda ”pågående användning av marken härigenom 
inte försvåras avsevärt”. Departementschefen säger härom att föreskrifter i 
första hand bör begränsas till det område som hör till fornlämningen, men 
möjlighet bör också finnas att gå utanför fornlämningsområdet. Före
skrifterna bör vara av ordningskaraktär, men även förbud mot olämpliga 
åtgärder beträffande hävden av ett markområde bör kunna ges, t.ex. kan
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det vara fråga om att reglera betestrycket på mark med fornlämningar eller 
hindra djupplöjning på åkermark med fornlämningar.

2.2 Fornminnesvårdens organisation och 
beslutsfunktioner

I detta avsnitt behandlar jag var inom fornminnesvårdens organisation 
beslutsfunktionen legat vad gäller avgöranden mellan fornminnnesvårdens 
intressen och andra berörda intressen. Jag behandlar också hur organisa
tionen sett ut vad gäller kunskapssamlande och undersökning samt istånd- 
sättande och vård.

2.21 1666 års plakat

Som nämnts i historiken över lagstiftningen tillskapades i anslutning till 
utfärdandet av 1666 års plakat en central institution, Antikvitetskollegi
um, för att ha ansvaret för fornminnesområdet.

1 den utförliga och detaljerade instruktionen för kollegiet (Kungl. Maj:ts 
instruktion 1667) beskrivs arbetsuppgifter, som består i insamling av kun
skap om rikets ”antikviteter” och utarbetande av sammanställningar och 
skrifter om rikets historia, om runstenar, om isländska sagor, utarbetande 
av lexikon osv. Ett ämbetsverk med ärendehandläggning var det inte fråga 
om. 1666 års plakat angav heller inte att några beslut kunde fattas. Kravet 
på bevarande av minnesmärkena var absolut och någon avvägning mellan 
fornminnesintresset och andra intressen kunde inte förekomma.

Åverkan straffbelädes. Den direkta övervakningen ålades den tidens 
administration alltifrån överståthållare och generalguvernörer ner till fjär
dingsman samt kyrkan alltifrån ärkebiskop till kyrkoherdar. I ett särskilt 
kungl. brev till ärkebiskop och biskopar ålades dessa att rätta till och i 
ursprungligt tillstånd återställa ”såväl konungars som andra förnäma 
mäns och släkters gamla gravar”, där åverkan skett. Kunskapsinsamling 
ålades enligt brevet särskilt kyrkoherdarna, som alltså skulle bistå kollegiet 
i denna dess uppgift (Kungl. brev 1666).

1676 utfärdades ett bemyndigande för fornforskaren Johan Hadorph i 
Antikvitetskollegium att företa resor i landet för att dokumentera fornmin
nen. Under sina resor skulle han främst efterforska fasta fornlämningar 
och naturföremål vid vilka åldriga sägner och bruk var fastade samt jord
funna föremål.
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Om kollegiet säger Schück att tack vare till en början frikostiga anslag 
och en ganska talrik personal kunde kollegiet åstadkomma ett högst bety
delsefullt vetenskapligt arbetsresultat. Stormaktens kris på 1670-talet gjor
de emellertid att intresset avtog. 1690 överflyttades kollegiet till Stock
holm och ombildades 1692 till antikvitetsarkiv och förlorade karaktären 
av akademi, men bibehöll ställning av vetenskapligt ämbetsverk. 1786 
uppgick arkivet i då instiftade VHA och riksantikvarien blev akademiens 
ständiga sekreterare. Men, framhåller Schück, den gustavianska tiden hade 
föga intresse för runstenar, gravhögar och rostiga vapen - man fängslades 
då i stället av den klassiska forntiden (Schück 1946, s. 10, 14).

2.22 Organisation under 1800-talet

År 1811 bildades Götiska förbundet. På förbundets program stod natio
nell fornforskning. Genom personunion kom förbundet att flytta in i aka
demien på 1820-talet. J.G. Liljegren, akademiens sekreterare sedan 1826, 
var den förste som enligt Schück insåg att riksantikvarie ej endast var en 
titel utan ett verkligt ämbete. Han var djupt medveten om dess förpliktan
de traditioner från 1600-talet. Han skapade också kontakt mellan akade
mien och fornforskare i landsorten (Schück a.a. s. 22).

Vid akademiens sammanträde 1826 diskuterades ett förslag att 1666 års 
plakat skulle uppläsas från predikstolarna. Men akademien fann plakatet 
vara väl gammalt för att läsas upp i kyrkorna. I stället borde en ny förord
ning utarbetas (Gödel a.a. s. 224).

Resultatet blev 1828 års förordning. Förordningen ger jordägaren en 
möjlighet att borttaga eller förändra minnesmärke. I därav föranledd ären
dehandläggning framstår VHA som Kungl. Maj:ts expertorgan. Akade
mien bedömer minnesmärkets beskaffenhet. Bör det bevaras ligger besluts
funktionen hos Kungl. Maj:t. Bedöms det kunna borttagas beslutar akade
mien. Det ingrepp i den enskilda äganderätten som fornminnets priorite
ring innebar måste alltså avgöras av samhällets högsta beslutsorgan.

I förordningen nämns riksantikvarien som den som har tillsyn och som 
kunde till landshövdingen (Kungl. Maj:ts befallningshavande) anmäla ska
degörelse. Denne kunde i sin tur utdöma viten.

Prästerskapet ålades uppläsa förordningen vartannat år i april månad i 
rikets kyrkor.

Övervakning och vård ålades ”våra befallningshavande och konsistori
erna samt vederbörande prästerskap och kronobetjänte, ävensom övriga 
våra ämbets- och tjänstemän” (7 § SFS 1828:1548). I förordningen ute
slöts den i plakatet förekommande bestämmelsen att Kungl. Maj:t ville 
hålla sin hand över minnesmärken och därav följande rätt för det allmän
na att även mot ägarens bestridande vidta för iståndsättande och bibehål-
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lande nödvändiga anordningar. I Fornminnesvårdskommitténs betänkande 
(SOU 1922:11 s. 16) framhalls att i verkligheten torde denna rätt fortlevat 
även om den inte direkt uttalats i förordningen. Däremot beaktas i förord
ningen de vetenskapliga undersökningarna. VHA tillerkändes en allmän 
rätt att låta undersöka fornminnen. I övrigt sägs inget i förordningen om 
kunskapssamlandet.

1837 blev Bror Emil Hildebrand riksantikvarie. Han skapade Statens 
Historiska Museum och riksantikvarien blev enligt Schlick (a.a. s. 25) 
främst en museichef.

Enligt 1867 års förordning fattar VHA beslut såväl om bevarande som 
om borttagande av fornminnen. Om rätten till undersökning och om 
iståndsättande av fornminnen heter det (§ 3) att VHA genom riksantikva
rien hade sadan rätt. Jordägaren skulle underrättas. Landshövdingar och 
konsistorier, prästerskap och kronobetjänte ålades övervaka efterlevnaden.

En viss gradering av fornlämningar kunde förekomma därigenom att 
landshövdingen på riksantikvariens begäran eller av annan anledning 
kunde fridlysa vissa bestämda eller viss orts fornlämningar (§ 12). Åver
kan på fridlyst fornlämning betraktades som försvårande omständighet.

Om kunskapssamlandet sägs inget mer än rätten att undersöka.
Såväl Gödel som Schlick framhåller riksantikvariens betydelse. Schlick 

skriver att utvecklingen under 1860-talet gick därhän att VHA såväl för 
statliga myndigheter som för allmänheten närmast framstod som ett kul
turminnesvårdande kollegium med riksantikvarien som verkställande leda
mot. Akademien och riksantikvarien blev nästan synonyma begrepp (a.a. 
s. 30). Gödel framhåller: ”Alla ärenden gingo officiellt genom akademien, 
men realiter sett var det sekreteraren-riksantikvarien som i de flesta fall 
tagit initiativet, utrett frågorna och genom personligt ingripande lett dem 
till en god utgång.” (a.a. s. 249). 1890 utfärdades en instruktion för riks
antikvarien och VHA.-s tjänstemän (SFS 1890:57).

I denna preciseras riksantikvariens åligganden. Han utövar tillsyn och 
vård över landets fornlämningar och det åligger honom att verka för väck
ande och underhållande av kärlek till våra fornminnen och för spridande 
av kunskap om dem, att företa besiktningar och verkställa undersökningar 
av fornlämningar, att då hos akademien ansökningar görs om tillstånd att 
undersöka, rubba eller borttaga fast fornlämning avge utlåtande i ämnet 
samt att anmäla överträdelser till åtal. I ärenden rörande fornlämningars 
vård har riksantikvarien rätt skriftväxla med landshövding, konsistorier, 
prästerskap och kronobetjänte. Riksantikvarien är sekreterare i VHA samt 
föreståndare för de under akademiens inseende ställda samlingarna. 
Rörande kunskapssamlandet heter det att amanuens varje år under den tid 
och inom den del av landet som akademien bestämmer skall företa arkeo
logiska forskningar.

Detta var den första instruktionen för riksantikvarien och enligt den
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samlades, som framgått, hos riksantikvarien uppgiften med tillsyn och 
vård, undersökning och kunskapssamlande, ja även opinionsbildning. 
Vidare skulle han bereda ärenden för VHA:s beslut vad gällde borttagande 
av fornlämning. Inom VHA inrättades samma år ett förvaltningsutskott, 
som bestod av akademiens preses, riksantikvarien, äldste antikvarien samt 
två av akademien valda ledamöter. Utskottet, skulle å akademiens vägnar 
fatta beslut bl.a. om rubbande eller borttagande av fornlämning och om 
åtgärder för vård av fornlämning.

2.23 Fornminnesvårdskommitténs förslag

Den 1913 tillsatta fornminnesvårdskommittén framhöll i ett betänkande, 
att olägenheterna av dittillsvarande former för ärendenas handläggning i 
fråga om rena fornminnen inte varit särskilt markerade ”men en viss lång
samhet och tyngd är dock ofrånkomlig med dessa former, vilket förhållan
de icke kunnat undgå att hos allmänheten alstra obenägenhet att under
ställa ett ärende myndigheternas prövning”. Ärendena avgjordes av VHA 
som hade sammanträde en gång i månaden med uppehåll under somma
ren. Enligt stadgarna delegerades ärenden rörande fornlämningsvård till 
akademiens förvaltningsutskott. Men utskottet sammanträdde omedelbart 
före akademisammanträdena så någon tidsbesparing hade ej uppstått 
menade kommittén. ”Realprövningen av ett dylikt ärende ligger självfallet 
i den förberedande undersökning av frågan, som på riksantikvariens för
anstaltande utförs av någon bland akademiens tjänstemän samt i riksan
tikvariens bearbetning av denna. Att riksantikvarien sedermera åter måste 
såsom föredragande upptaga hela frågan till behandling i utskott, evt i 
vissa fall även i akademien in pleno ökar hans arbetsbörda högst betydligt 
och förorsakar tidsförlust för honom.” Ordningen har varit till gagn för 
ärendenas slutliga avgörande genom den grundliga och mångsidiga pröv
ningen men medför för minnesvården i dess helhet och för allmänhetens 
uppfattning om densamma ”ödesdiger långsamhet”.

Rörande tillfälliga under arbete påträffade fornlämningar förorsakade 
behandlingen större tidsutdräkt och var mer omständlig än som var nödigt 
och lämpligt. ”För en effektiv minnesvård är det givetvis i dess förhållande 
till andra allmänna eller enskilda intressen som beröras av densamma, av 
största betydelse att den kan fungera snabbt och utan att vara underkastad 
tyngre former än som är alldeles oundgängligt.” (SOU 1922:12, s. 82, 83.) 
Enligt det lagförslag som kommittén presenterade i 1922 års betänkande 
skulle emellertid VHA fortfarande fälla avgöranden mellan det arkeologis
ka intresset och andra intressen genom att VHA skulle besluta om minnes
märke kunde kvarligga eller borttagas. Om beslut inte utan olägenhet 
kunde avvaktas och under förutsättning att fornlämningen inte var märk
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lig skulle riksantikvarien kunna fatta beslut och anmäla detta för VHA. 
Kommittén betonar att institutionerna för minnesvården framför allt präg
las av att man velat tillförsäkra dem vetenskapliga kvalifikationer. Veten
skapen har också populariserats. Verksamheten kan inte ses isolerat utan 
måste ta hänsyn till alla de andra intressen med vilka den icke kan undgå 
att komma i beröring. ”Förutsättningen för en jämnt fortlöpande utveck
ling av minnesvården är just att de konflikter som av denna beröring upp
komma, erhålla sin lösning på ett mjukt och väl avvägt sätt, så att å ena 
sidan det kulturhistoriska arbetet inte utan tvingande skäl hindras, men å 
andra sidan minnesvården icke genom ett olämpligt åsidosättande av 
andra intressen uppkallar sig fientlighet från målsmän för dessa andra 
intressen. Det är just lösandet av dylika konflikter som, allt eftersom min
nesvården utvecklats, blivit en av dess viktigaste uppgifter.” (SOU 
1922:12, s. 98.) Men det var också där bristerna i organisationen visat sig. 
De kolliderande intressena var av praktisk art, lösningarna måste vara 
snabba och praktiska. Expeditionell förmåga krävdes. Kommittén föreslog 
därför inrättande av en särskild fristående centralmyndighet organiserad 
som ämbetsverk. Ämbetsverket kunde inte handha arbetet i fält. Redan 
befintliga statliga, kommunala och enskilda institutioner kunde knytas 
närmare till myndighetens arbete (t. ex. statliga museer, landsortsmuseer, 
ortsombud). Vidare föreslogs inrättande av en ny statsorganisation med 
benämningen landsantikvarier. Dessa skulle, fördelade på tio distrikt, i 
ämbetsverkets ställe utföra vissa utredningar och överblicka verksamhets
område regionalt.

Fornminnesvårdskommitténs intressanta och framsynta förslag togs 
aldrig upp till behandling av statsmakterna.

2.24 Organisationsfrågor 1930 - 1942

Sakkunniga för att avge förslag om reviderad fornminneslagstiftning och 
om omorganisation av den statliga kulturminnesvården tillkallades på 
1930-talet.

Vid remissbehandlingen av deras betänkande, SOU 1938:60, framhöll 
VHA, att en nyhet i förslaget var överflyttningen av rätten att avgöra frå
gor om förändring eller borttagande av fast fornlämning från akademien 
till riksantikvarien. Denna omläggning som i verkligheten avskiljer den 
svenska fornminnesvården från akademiens verksamhetsfält kan synas 
radikal, men var i själva verket blott en konsekvens av redan föreliggande 
praxis. Under senare år hade beslutanderätten i ärenden rörande fasta 
fornlämningar i betydande utsträckning måst delegeras till riksantikvarien.

Kammarkollegiet framhöll att den omständigheten att i lagförslaget när
mare angivits, hur avvägningen skulle ske mellan å ena sidan fastighetsäga
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rens intressen och å andra sidan fornminnesintresset innebar viss garanti 
för fastighetsägaren. Departementschefen framhöll, att tillmötesgående 
måste visas mot andra intressen annars ”förbytes vördnaden för minnes
märkena i missnöje med de band som deras helgd emellanåt måste lägga 
på den enskilde”. Den nya lagstiftningen menar departementschefen kan 
inte ensidigt tillgodose alla fornminnesvårdens intressen. De sakkunnigas 
förslag visade ”betydelsen av att icke obehörigen träda i vägen för andra 
viktiga intressen” (prop. 1942:8, s. 32). Att avvägningen mellan fornmin
nesvårdens intressen och andra intressen skulle bli riktig även om besluten 
flyttades från VHA till riksantikvarien löstes genom lagregler om procedu
ren dels genom den nya bestämmelsen om samråd på ett tidigt stadium 
med riksantikvarien vid planering av arbetsföretag, dels genom i lagen 
angivna principer för avvägning mellan fornlämningar och andra intressen 
”hinder eller olägenhet som inte står i rimligt förhållande till dess betydel
se” (§6 FML 1942).

Genom 1942 års lag samlades alla befogenheter hos riksantikvarien. 
Beslutsfunktionen vid avvägning mellan intressena för fornminnesvård och 
andra intressen, övervakningen, rätt att undersöka och iståndsätta. VHA 
förlorade därmed sin ställning som högsta instans för fornminnesvården.

1938 upprättades också särskild personalstat för Riksantikvarieämbetet 
och personalen upphörde att vara akademiens tjänstemän.

2.25 Den regionala och lokala organisationen 
före 1976

Som framgått av föregående redogörelse ålades både enligt 1666 års pla
kat och 1827 års förordning den regionala statsförvaltningen och genom 
kronobetjänte även den lokala ävensom prästerskapet övervakning och 
vård av fornminnen. Kyrkoherdar skulle bistå med kunskapssamlande.

1867 preciseras deras medverkan till övervakning av efterlevanden. I 
betänkandet 1922:12 (s. 83) framhålls svårigheten att i vårt vidsträckta 
land utöva en effektiv vård av de vitt spridda fornlämningarna med endast 
ett fåtal tjänstemän vid Statens historiska museum till hjälp. Man framhål
ler, att visserligen skall kronobetjänte biträda vid minnesvården, men man 
kan inte räkna med att denna på ett verkligt sakkunnigt sätt skall företrä
da minnesvården.

I betänkandet 1922:11 finns en redogörelse för hur man från 1870-talet 
försökt lösa behovet av lokala minnesvårdande organ på frivillighetens väg 
genom inrättande av de s.k. riksantikvariens ombud i orterna. Enskilda för 
minnesvården intresserade personer åtog sig att i sina respektive hemtrak
ter tillhandagå riksantikvarien med utförande av mindre uppdrag och 
informera om fornlämningar. Från 1906 utrustades dessa ombud med
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skriftlig fullmakt enligt vilken de bl.a. skulle sprida kunskap om och väcka 
intresse för fornminnen, till riksantikvarien anmäla skadegörelse och med
dela nyupptäckta fornlämningar.

Kommittén menade att denna ombudsinstitution var riktig men organi
satoriskt alltför outvecklad för att ge annat än periferisk hjälp (SOU 
1922:ll,s. 65).

Vad gäller den regionala hjälpen hade riksantikvarien fått värdefull hjälp 
av föreståndare för landsortsmuseer. 1856 stiftades den första fornminnes
föreningen och åren därefter tillkom flera sådana föreningar samt musei
föreningar och landsortsmuseer.

Som tidigare nämnts föreslog Fornminnesvårdskommittén inrättandet av 
fasta, statliga tjänster, landsantikvarier. Kommittén föreslog också att den 
gamla institutionen med riksantikvariens ombud skulle bibehållas och 
deras antal borde ökas.

Även landsortsmuseerna inrymdes i riksorganisationen och de skulle 
enligt kommittén vara pliktiga att åta sig vissa uppdrag av riksantikvarien.

Under 1920-talet började statsmakterna ge anslag av lotterimedel till 
provinsmuseerna. För dessa medel anställda museitjänstemän infördes på 
1930-talet tjänstebeteckningen landsantikvarier.

Museernas ställning till organisationen blev föremål för utredning på 
1930-talet, men först 1945 togs frågan upp i en proposition till riksdagen 
(prop. 1945:223) och beslöts, att 2/3 av landsantikvaries lön skulle utgå 
som statsbidrag. Landsantikvarieorganisationen blev föremål för ny utred
ning på 1950-talet (SOU 1954:26).

Denna utredning framhåller, att landsantikvarierna hade både statliga 
och icke-statliga arbetsuppgifter. Bland de statliga var största delen ären
den föranledda av fornminneslagstiftningen. Sådana ärenden hade fått en 
ökad omfattning. Behovet av vård och tillsyn ökade och detta hade sam
band med förändring av markanvändningen. ”Markerna, där fornläm- 
ningarna ligger, var betes- och slåttermarker med en yttäckande skyddande 
markväxtlighet av gräs och örter. Under 1800-talet övergavs betes- och 
slåttermarkerna i stor utsträckning i och med att vallodlingen gick framåt. 
Man behövde inte längre de gamla betes- och slåttermarkerna. De, som 
inte uppodlades, lämnades åt sitt öde. De växte igen och lades så småning
om ut till skog. Därigenom har fornlämningarna kommit i farozonen.” 
(SOU 1954:26, s. 39.)

Landsantikvarierna hade på grund av sin stora arbetsbörda endast i 
mycket begränsad omfattning haft möjlighet att uppmärksamma denna 
vårdfråga, menade kommittén. Inte heller hade landsantikvarierna tid att 
åta sig större undersökningar av fornlämningar som måste tas bort på 
grund av vägarbeten, grustäkter eller bebyggelse. Inventeringen av forn
minnen hade slutförts endast i vissa delar av landet. Landsantikvarien 
måste därför ofta göra inventeringar, när arbetsföretag planerades. Dess
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utom förekom ofta under jord dolda fornminnen, som inte upptäcktes 
förrän vid grävning.

Tillämpningen av den nya byggnadslagstiftningen och naturvårdslag
stiftningen hade gett landsantikvarierna avsevärt ökade arbetsuppgifter. 
Utredningen föreslog att landsantikvarierna även fortsättningsvis skulle 
vara anställda av läns- eller landskapsorganisationer inom kulturminnes
vården eller hembygdsvårdens område. Med hänsyn till omfattningen av 
de statliga arbetsuppgifterna föreslogs avsevärt förhöjda statsbidrag till 
avlöningar. Utredningen resulterade i statsbidrag till 90% av landsantikva
riens lön. Verksamhetsområdet omfattade ett län.

En normalinstruktion för landsantikvarier utarbetades, av vilken fram
går att landsantikvarien inom sitt verksamhetsområde skulle utöva led
ningen av den kulturminnesvårdande verksamheten och skulle ta initiativ 
till och sörja för kulturminnesmärkenas skyddande och bevarande. Genom 
publikations- och föreläsningsverksamhet skulle landsantikvarien veten
skapligt och populärt göra resultat av forskningar rörande bygdens histo
ria kända (SOU 1954:26, s. 112).

Enligt kungörelsen om statsbidrag (SFS 1955:317) skulle landsantikvari
en vara riksantikvariens företrädare och inför ämbetet svara för kultur
minnesvården inom länet och utföra de uppdrag som ämbetet ålade 
honom. Landsantikvarien avgav också sakkunnigutlåtande till olika myn
digheter i ärenden där kulturminnesfrågor aktualiserades framför allt 
byggnads-, naturvårds- och väglagstiftning.

Hos landsantikvarien samlades alltså uppgifterna att inom länet biträda 
riksantikvarien med överblick, kunskapssamlande och undersökning samt 
iståndsättande och vård. Han svarade också för opinionsbildning. Där
emot hade landsantikvarien inga beslutsfunktioner enligt FML.

2.26 MUS 65 och 1976 års omorganisation

Den 1965 tillkallade utredningen, MUS 65, med uppdrag att utreda frågan 
om museiväsendet och verksamheten med riksutställningar fick genom till- 
läggsdirektiv 1967 i uppdrag att utreda kulturminnesvårdens organisation 
centralt och lokalt.

Kulturminnesvårdens organisation hade diskuterats under hela 60-talet 
utan att frågan fått någon lösning.

Margareta Biörnstad framhåller i en uppsats att under den femårsperiod
1967-1972 då MUS 65 arbetade med organisationsfrågan hände mycket 
som skulle få betydelse för hänsyn till de kulturhistoriska intressena 
(Biörnstad 1988). Hon pekar bl. a. på att metodstudierna för riksplanear- 
betet påbörjades, att det från 1969 fanns en personalunion mellan rikspla- 
nearbetet och MUS-arbetet genom att utredningens ordförande Lennart
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Holm då blev chef för Statens Planverk med ansvar att hålla samman riks- 
planearbetet. 1971 kom länsstyrelsereformen och den inverkade också på 
utredningsarbetets inriktning.

I sitt betänkande, SOU 1972:45, föreslog utredningen att länsstyrelsen 
skulle inträda som statlig regional myndighet för kulturminnesvården. 
Härför borde länsstyrelsens huvudenhet för samhällsplanering, planerings- 
avdelningen, utökas med en underenhet för kulturminnesvård med lands
antikvarien som chef. Till länsstyrelsen skulle Riksantikvarieämbetets 
beslutsfunktioner överföras och de uppdrag av statlig karaktär som lands
antikvarien haft att fullgöra främst som länsombud för Riksantikvarie
ämbetet. Landsantikvariens uppgifter skulle också omfatta en rådgivande 
verksamhet av den servicekaraktär som åligger statliga myndigheter och 
institutioner och främst riktas till kommuner och allmänhet.

Utredningen beskrev den föreslagna enhetens medverkan i samhällspla
neringens beslutsprocess. Enhetens främsta uppgift skulle vara att företrä
da kulturminnesvårdens intressen i den för hela huvudenheten gemensam
ma verksamheten med samhällsplanering och i dess befattning med den 
översiktliga fysiska planeringen. Uppgifterna i den fysiska detaljplanering
en var också viktiga. Genom ställningen som länsstyrelsetjänsteman för
bättrades landsantikvariens ”möjligheter att på ett förberedande stadium 
presentera kulturminnesvårdens allmänna målsättningar och att för plan
författaren framlägga de riktlinjer som bör följas med hänsyn till det 
berörda områdets kulturvärden. Under det pågående planarbetet skall han 
vara beredd att bistå med faktaunderlag och med rådgivning. Landsantik
variens arbete bör vara inriktat på att redan från början införa de kultur
minnesvårdande aspekterna i planarbetet. Målet skall vara att skapa bästa 
möjliga utgångsläge inför den sammanvägning av olika intressen som 
måste ske vid länsstyrelsens granskning av det färdiga planförslaget.” 
(SOU 1972:45, s. 87.)

Utredningen menade att behovet av underlagsmaterial för planarbetet 
och för granskningsverksamheten i så stor utsträckning som möjligt borde 
tillgodoses genom kulturminnesenhetens egna inventeringar. Vid sidan av 
det statliga planeringsarbetet och handhavandet av kulturminnesvårdens 
speciallagstiftning skulle landsantikvariens viktigaste arbetsuppgift vara 
som rådgivare åt kommuner och enskilda. ”Som representant för den stat
liga kulturminnesvården med ansvar för riks- och allmänintressena bör 
han söka påverka de kommunala ställningstagandena till förmån för de 
områden han har att företräda. Till ledning för den kommunala planverk
samheten skall landsantikvarien förmedla kulturminnesvårdens principiella 
synpunkter och ge besked om de krav som måste uppställas med hänsyn 
till länsstyrelsens översiktliga planering.” (a.a. s. 89.) Han bör också ge 
råd vid vårdarbeten på fornlämningar.

Sammanfattningsvis föreslogs alltså att den nya statliga regionalorgani-
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sationens främsta uppgift skulle vara att delta i den statliga regionala för
valtningens planeringsarbete. Därutöver skulle länsstyrelsen överta Riks
antikvarieämbetets beslutsfunktioner och ansvaret för de arbetsuppgifter 
av statlig karaktär som fullgjordes av landsantikvarien.

Rörande personalbehov och kompetens framhöll utredningen att för 
”den löpande verksamheten är byggnadshistorisk och arkeologisk sakkun
skap oundgängligen nödvändig i samtliga län. Med företrädare för dessa 
båda huvudområden, vilka i sin grundutbildning och praktik även för 
övrigt har varandra kompletterande kunskaper och erfarenheter, kan bas
behovet av sakkunskap i det väsentliga anses vara tillgodosett. Om resur
serna tillåter bör utöver den byggnadshistoriska och arkeologiska experti
sen i första hand behovet av etnologisk sakkunskap tillgodoses.” (a.a. s. 
95).

Föreslagen benämning var landsantikvarie och bitr. landsantikvarie, två 
tjänster i varje län.

För de på uppdragsbasis bedrivna arkeologiska undersökningarna fanns 
Riksantikvarieämbetets uppdragsverksamhet. Samtidigt skulle museernas 
verksamhet med utgrävningar bibehållas. För vårdarbeten på fornläm- 
ningsplatser, som utfördes av olika statliga eller kommunala organ eller 
enskilda skulle kulturminnesenheten vid länsstyrelsen få rådgivande funk
tion. Kulturminnesvården är i hög grad beroende av stöd i den allmänna 
opinionen framhöll utredningen. För detta var museer och olika frivilliga 
organisationer av största betydelse.

De sakkunniga föreslog också att VHA:s huvudmannaskap för 
Riksantikvarieämbetet skulle upphöra och att Historiska museet och 
ämbetet skulle bli sinsemellan helt fristående institutioner.

I förut nämnda uppsats framhåller Margareta Biörnstad, att stark kritik 
riktades mot MUS 65 under arbetets gång. Det var utredningens ordföran
de Lennart Holm som ”övertygade oss alla i utredningen om att kultur
minnesvårdens möjligheter att medverka i den allmänna miljöplaneringen i 
hög grad skulle bli beroende av dess ställning i det aktuella översiktliga 
planeringsarbetet. Händelseutvecklingen efter 1970-talets mitt har visat att 
valet var riktigt. Som en i kretsen av länsexperter har länsantikvarien i 
olika sammanhang kunnat föra fram kulturminnesvårdens intressen och se 
till att de uppmärksammas i tidiga skeden. Placeringen i länsstyrelsen har 
därmed kraftigt medverkat till att kulturminnesvården fått en ny roll i 
samhällsplaneringen och att hänsynen till kulturvärdena fått ett så starkt 
genomslag” (Biörnstad 1988 s. 93).

Utredningens förslag togs upp i propositionen angående den statliga kul
turpolitiken, prop. 1974:28.

Departementschefen framhöll, att remissopinionen var mycket splittrad i 
organisationsfrågan. Flertalet tillstyrkte decentraliseringen, men ett 10-tal 
var helt negativa. Några åter bl.a.Riksantikvarieämbetet förordade rådan-
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de centrala beslutsordning med den ändringen att vissa ärendegrupper suc
cessivt kunde delegeras till landsantikvarien.

Svenska kommunförbundet hörde till de tillstyrkande och framhöll bl. a. 
att Riksantikvarieämbetets beslutsfunktion ofta inskränkts till en ren for
malitet som fördröjt ärendenas handläggning: En breddning av kulturmin
nesvården förutsatte att man accepterade det mönster som i övrigt gällde 
för beslutsfattandet i samhället.

VHA och Svenska fornminnesföreningen hörde till de avstyrkande och 
framhöll bl. a. att kulturminnesvårdens speciallagstiftning tillkommit för 
att skydda nationella riksintressen och att den därför bäst bevakas av en 
central myndighet. Endast på central nivå kan den erforderliga expertisen 
samlas och endast om besluten ligger kvar hos den centrala myndigheten 
kunde man få en garanti för enhetlighet och kontinuitet i besluten, större 
kringsyn vid inventerings- och planfrågor och större oväld vid avvägningen 
mellan riksintressen och lokala intressen.

Departementschefen framhöll att decentraliseringens syfte var att för
enkla beslutsprocessen och skapa större förutsättningar för medinflytande 
för de lokala intressena. Behov av decentralisering förelåg särskilt för ären
den som hade samband med den fysiska planeringen och samhällsplane
ringen i stort. Farhågorna om att enhetlighet och kontinuitet i bedömning
en skulle bli lidande vid decentralisering ansåg han överdrivna. RAÄ 
kunde nära följa tillämpningen och samla in och bearbeta erfarenheter 
samt meddela föreskrifter, råd och anvisningar. Ämbetet och Statens histo
riska museum skulle också ges rätt att föra talan mot de regionalt fattade 
besluten.

Departementschefen förordade att länsstyrelsen blev regional myndighet 
för den statliga kulturminnesvården. En statlig tjänsteman inom länsstyrel
sen skulle få ett samlat ansvar för beredning och föredragning av kultur- 
minnesärenden. Förutom ärenden enligt speciallagstiftning måste kultur
minnesvården bevakas i plan- och byggfrågor, naturvårdsfrågor och fastig- 
hetsbildningsärenden. Dock föreslogs ingen kulturminnesenhet med två 
varandra kompletterande sakkunniga tjänstemän i varje län så som MUS 
65 ansett vara behövligt. Från 1/7 1976 inrättades en tjänst för hand
läggning av kulturminnesfrågor. Den sidoordnades planeringsavdelningens 
olika enheter och titeln blev länsantikvarie.

Uppgiften för landsantikvarien att vara Riksantikvarieämbetets företrä
dare upphörde därmed.

Länsmuseerna skulle även i fortsättningen kunna utnyttjas av ämbetet 
som remissinstanser och anförtros inventerings- och vårdnadsuppdrag. Ett 
nytt statsbidrag beslöts till länsmuseerna bl. a. för att kompensera för upp
gifter från Riksantikvarieämbetet och länsstyrelsen.

Länsmuseerna borde också i högre grad än som var fallet vara opinions
bildande i miljöfrågor.
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Tyngdpunkten i RAÄ:s arbete skulle ligga på verksamhetsplanering, 
utvecklingsarbete, utarbetande av riktlinjer, råd och anvisningar, uppfölj
ning och värdering av resultat samt utbildning och informationsarbete.

VHA:s huvudmannaskap skulle upphöra. Riksantikvarieämbetet, Histo
riska museet och Medelhavsmuseet föreslogs bli en myndighet under led
ning av en gemensam styrelse och med riksantikvarien som chef.

Under senare år har genom budgetanslag ett par tjänster som biträdande 
länsantikvarie tillkommit varje år. För närvarande (90/91) finns det bitr. 
länsantikvarie i 14 län. I dessa län finns arkeologiskt inriktad kompetens 
både hos länsantikvarien och bitr. länsantikvarien i tre län. I tio län har 
antingen länsantikvarien eller bitr. länsantikvarien arkeologisk resp. bygg- 
nadshistorisk inriktning. I ett län har bitr. länsantikvarien ännu ej tillsatts.

I de tio länen med bara en tjänst som länsantikvarie har vederbörande 
arkeologisk inriktning i åtta län och byggnadshistorisk inriktning i två län.

I flertalet län har länsantikvarierna hjälp av lönebidragsanställda.

2.3 Lagstiftning om fysisk planering
Lagstiftningen om fasta fornlämningar har i avsnitt 2.1 karakteriserats ut
ifrån fornminnesvårdens syfte och program, definition av begreppet fast 
fornlämning samt avvägningen mellan det arkeologiska intresset och andra 
allmänna eller enskilda intressen. I avsnitt 2.2 har jag behandlat besluts
funktionen inom fornminnesvårdens organisation vad gäller avgöranden 
mellan allmänna intressen och andra berörda intressen samt kunskapssam- 
lande och undersökning, iståndsättande och vård. Lagstiftningen om fysisk 
planering, som behandlas i här följande avsnitt, är ett omfattande rätts
komplex. Det som är av intresse för denna undersökning är hur samspelet 
teoretiskt sett, med hänsyn till styrmedel och beslutsfunktioner i besluts
processen, kan fungera mellan fornminnesvårdens speciallagstiftning och 
organisation och den fysiska planeringens rättsliga och administrativa 
reglering. För att kunna karakterisera detta samspel behövs en generell 
beskrivning av den fysiska planeringens regelsystem utifrån vissa aspekter. 
De aspekter jag valt är avvägningen mellan allmänna och enskilda intres
sen, styrinstrumentens rättsverkningar, utformning och tillämpning, sam
råd och information mellan aktörerna samt ansvarsfördelningen mellan 
stat och kommun.

Beskrivningen av dessa aspekter görs med en inledande kort historisk 
tillbakablick och därefter för 1947 resp. 1987 års planlagstiftning.
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2.31 Tiden före 1947

Långt in på 1800-talet höll sig städernas bebyggelse i stort sett inom den 
ram som fastställts vid 1600-talets allmänna av Kungl. Maj:t fastställda 
stadsplanereglering. Begreppet stadsplan avsåg hela stadens bebyggda och 
för bebyggelse avsedda områden. Stadstillväxten var svag och kontrollera
des genom stadens och statens jordpolitik. Enskild äganderätt till stadens 
mark förekom inte. 1800-talet medförde en ändrad jordpolitik både för 
stadsområden och för jordbruksmark med rätt till tämligen oinskränkt 
enskilt ägande och fri försäljning, avsöndring och ägostyckning. Från mit
ten av 1800-talet och fram till sekelskiftet tredubblade städerna sin befolk
ning. Det mesta av tillväxten skedde oreglerat och oregelbundet. Industria
liseringen och järnvägsnätets uppbyggnad skapade också nya typer av 
agglomerationer av stadsliknande karaktär, stationssamhällen och industri
orter. Även här skedde tillväxten av tät bebyggelse oreglerat.

1874 utfärdades en byggnadsstadga för rikets städer. Denna gällde bara 
innanför städernas stadsplanelagda område. Den kunde inte tillämpas på 
bebyggelse i städernas utkanter och inte heller på stationssamhällen och 
industriorter.

I stadgan föreskrevs att för varje stad skulle finnas plan för stadens ord
nande och bebyggande. Byggande fick inte ske i strid mot planen eller på 
område, där fastställd plan inte fanns. Stadsfullmäktige beslutade om 
stadsplan och den fastställdes av Kungl. Maj:t. Stadsplan bestod av karta i 
skala 1:2000 och beskrivning. Närmaste inseendet över byggandet utöva
des av byggnadsnämnd. Ledamöter i byggnadsnämnd valdes dels av magis
traten (myndighet för den statliga lokalförvaltningen), dels av stadsfull
mäktige. Det ankom på länsstyrelsen att övervaka att städerna försågs med 
ändamålsenliga stadsplaner och att dessa efterlevdes.

Stadsplanen var emellertid trots föreskrifterna och den administrativa 
beslutsordningen ett dåligt styrinstrument. Eftersom byggnadsstadgan 
enbart var en administrativ förordning saknade den civilrättslig rättsver
kan gentemot enskild markägare.

1907 kom den första stadsplanelagen med civilrättslig verkan och regler 
om marks avstående och inlösen och förbud mot nybyggnad på mark som 
enligt stadsplanen ingick i gata, torg eller annan allmän plats (SFS 
1907:67).

Stadsplan antogs av stadsfullmäktige och fastställdes av Kungl. Maj:t. 
Genom särskilda bestämmelser till stadsplan kunde byggnadstomters 
användande regleras.

Markägare, som berördes av planen, skulle ges tillfälle yttra sig över 
planförslag.

Någon ny byggnadsstadga utfärdades inte. Arbete härmed pågick i
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många år. Bestämmelserna i 1874 års stadga om byggnadsnämnder och 
om stadsplanens utformning med karta och beskrivning gällde fortsätt
ningsvis.

En stadsplan enligt begreppet i 1907 års lag omfattade hela stadens 
byggda eller för bebyggelse avsedda område.

1874 års stadga innehöll mycket detaljerade materiella bestämmelser om 
stadsplans innehåll, men fornlämningar nämns inte. Liksom byggnadsstad
gan var även 1907 års stadsplanelag principiellt begränsad till städerna. 
Alltjämt saknades styrmedel för att kontrollera nya samhällsbildningar. 
Nybildningen av samhällen kring de större städerna var omfattande. 1926 
togs genom lagen om delning av jord å landet (SFS 1926:326) ett första 
steg mot en kontroll av nya samhällsbildningar. Ägostyckning och jord- 
avsöndring av flera lägenheter för bostadsändamål eller för industriella 
anläggningar fick inte ske utan en av länsstyrelsen godkänd plan för områ
dets ordnande.

1931 kom en ny stadsplanelag och en ny byggnadsstadga (SFS 1931:142 
resp. 364). Reglerna om stadsplans antagande av fullmäktige och faststäl
lande av Kungl. Maj:t bibehölls. Innan plan antogs skulle den hållas till
gänglig för granskning och kungörelse härom meddelas i pressen. Mark
ägare skulle underrättas särskilt. Planen bestod liksom tidigare av karta 
och beskrivning. Liksom i 1907 års lag kunde till planen också höra sär
skilda bestämmelser. 1931 exemplifieras i stadgan vad som kan bestämmas 
genom sådana särskilda stadsplanebestämmelser, t. ex. förbud mot bebyg
gande av viss del av kvarter eller föreskrifter om tomtmarkens anordnan
de.

1931 års stadga innehöll också utförliga materiella bestämmelser om 
stadsplans innehåll. Bland dessa märks bestämmelsen ”att skyldigheten att 
bevara fasta fornlämningar iakttages”.

I fackkretsar hade länge argumenterats för användandet av någon form 
av översiktlig planläggning för att kunna överblicka hur en lämplig bebyg
gelseutveckling borde ske. Sådana planer upprättades för internt bruk i de 
största städerna, men blev sällan offentliga. 1931 lagstiftades om en enkel 
sådan planform, stomplan, främst för säkerställande av huvudgator och 
allmänna platser för framtida bebyggelse. Planen var emellertid förbunden 
med skyldighet för staden att lösa sådan mark och denna planform kom 
inte att användas nämnvärt i praktiken. Till sitt innehåll motsvarade den 
inte heller det instrument som fackmännen ansett sig behöva som underlag 
för beslut om bebyggelse. Stadsplaneinstitutet och övriga bestämmelser i 
lagen kunde tillämpas för tätare befolkad ort på landet. För den egentliga 
landsbygden kunde en förenklad planform benämnd byggnadsplan använ
das inom område där större byggnadsverksamhet väntades. Länsstyrelsen 
hade initiativrätt till att byggnadsplan uppgjordes och fastställde också 
planen.
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Byggnadsnämnden bibehöll sin särställning med ledamöter utsedda både 
av stadsfullmäktige och av magistraten. En nyhet var bestämmelsen om 
sakkunnigt biträde hos byggnadsnämnden i form av stadsarkitekt. Kretsen 
av fackmän var emellertid snäv. Vid tiden för lagstiftningen hade ca 20 stä
der stadsarkitekt, ofta inte heltidsanställda eller bosatta på orten.

En nyhet var också bestämmelsen att provinsialläkare och brandchef 
hade rätt att deltaga i nämndens överläggningar.

Genom 1931 års lagstiftning kunde inte förhindras att tätbebyggelse 
uppkom och den mer kringspridda bebyggelsen kunde inte regleras. På den 
egentliga landsbygden fanns heller inget specialorgan för handläggning av 
plan- och byggfrågor.

2.32 1947 års lag

1947 års lagstiftning med ny byggnadslag och byggnadsstadga (SFS 
1947:385 resp. 390) innebar genomgripande förändring i de aspekter, som 
här är av intresse. När det gällde avvägningen mellan allmänna och enskil
da intressen fick det allmänna intresset en starkare ställning genom 
bestämmelsen att mark inte fick användas för tätbebyggelse utan att den 
vid planläggning prövats från allmän synpunkt lämpad för ändamålet.

Styrinstrumenten fick ändrad karaktär. Regler om generalplan infördes. 
En sådan skulle kommunen upprätta ”i den mån så erfordras” och i den 
skulle på ett översiktligt sätt redovisas behov av utrymme för olika ända
mål. Byggnadsstadgan (20 §) innehöll en bestämmelse om samråd vid 
generalplanering: ”Vid utarbetande av förslag till generalplan skall samråd 
ske med länsarkitekten ävensom med de övriga myndigheter, organ och 
sammanslutningar, som ha ett väsentligt intresse av förslaget.”

Generalplan kunde antas av stadsfullmäktige och fastställas av Kungl. 
Maj:t. Först en fastställd generalplan hade rättsverkan. Stadsplanebegrep- 
pet fick en ändrad karaktär genom aktualitetskravet. Planen fick inte ges 
större omfattning än att den kunde förväntas bli genomförd inom nära 
förestående tid.

Liksom tidigare skulle stadsplan antas av stadsfullmäktige och för att bli 
juridiskt gällande fastställas av Kungl. Maj:t. Liksom tidigare bestod pla
nen av karta och beskrivning och liksom tidigare kunde särskilda stadspla- 
nebestämmelser antas t. ex. om förbud mot bebyggande av viss del av 
kvarter eller om tomtmarkens ordnande.

Genom utförliga materiella bestämmelser gavs föreskrifter om stads
plans innehåll. I en av punkterna stadgades ”att skyldigheten att bevara 
fasta fornlämningar iakttages”. I 1947 års byggnadsstadga infördes också 
en bestämmelse att till grund för stadsplan skulle ligga en grundkarta. Kar
tan skulle uppta bl.a. fasta fornlämningar. Närmare föreskrifter om grund



Lagstiftning och administration 63

karta skulle utarbetas av lantmäteristyrelsen. Sådana anvisningar utfärda
des av Lantmäteristyrelsen genom meddelande nr 6/1953.

Institutet byggnadsplan bibehölls, men kunde nu användas även inom 
stads område. Om byggnadsnämnden ansåg att byggnadsplan behövdes 
skulle detta anmälas hos länsstyrelsen, som sedan hade ansvaret för till
komstproceduren.

För två eller flera samhällen kunde regionplan upprättas. Markägare, 
kommunstyrelse och vägförvaltning skulle beredas tillfälle yttra sig över 
planförslag. Planförslag skulle också utställas för granskning.

1947 års byggnadslag innehöll också en bestämmelse att för område, 
som inte ingick i stadsplan eller byggnadsplan och som innehöll fast forn- 
lämning kunde förordnas att nybyggnad inte fick ske utan länsstyrelsens 
tillstånd. Markens ägare skulle få skälig ersättning, om han genom vägrat 
tillstånd tillskyndades avsevärt men. Bestämmelsen ansågs ge större möj
lighet än FML att inverka på utformningen av den bebyggelse som kunde 
tillåtas i närheten av fast fornlämning.

Ledamöter i byggnadsnämnd skulle fortfarande väljas såväl av magistra
ten som av fullmäktige. För landsbygden gavs vissa enklare regler om 
byggnadsnämnd.

Byggnadsnämnd i stad skulle till sitt biträde ha stadsarkitekt. Förutom 
provinsialläkare och brandchef angavs nu också länsarkitekt och civilför- 
svarschef som tjänstemän med rätt att utan kallelse närvara vid byggnads
nämndens sammanträden och delta i överläggningarna.

Vad gäller ansvarsfördelningen mellan stat och kommun finns i sam
band med 1947 års lagstiftning ett intressant uttalande av departements
chefen. Han framhåller, att planläggning innebär en avvägning mellan de 
enskilda markägarna och det allmännas intressen. De senare företräddes 
huvudsakligen av kommunala organ. De statliga myndigheternas uppgifter 
kunde emellertid inte begränsas till att övervaka att de kommunala orga
nens beslut stämde med gällande lag. ”All planläggning måste ske under 
hänsynstagande till viktiga intressen, som är gemensamma för hela lan
det.” De statliga myndigheterna måste ha ett betydande inflytande på 
avgörandet av planläggningsfrågor. Kommunerna fick dock inte berövas 
sin centrala ställning vid frågornas avgörande. Departementschefen ger 
exempel på områden med ”starka riksintressen” och nämner därvid bl.a. 
naturskydd, men inte kulturskydd (prop. 1947:131, s. 73 ff.).

I anslutning till 1947 års lagstiftning föreskrevs genom ändringar i jord
delningslagen och i lagen om fastighetsbildning i stad, att inom område 
där avstyckning av flera lägenheter framdeles kunde förväntas, skulle 
område med fast fornlämning vid avstyckning såvitt möjligt kunna avsät
tas till öppen plats (SFS 1950:182 och 185).



64 Lagstiftning och administration

2.33 1960 års byggnadsstadga

Den 1 juli 1960 trädde en ny byggnadsstadga i kraft, SFS 1959:612. Den 
nya stadgan innebar en ny syn på ansvarsfördelningen mellan stat och 
kommun och på de lokala byggmyndigheternas roll. Departementschefen 
framhöll beträffande byggnadsnämndens uppgift, att lagstiftningen dittills 
onödigt hårt betonat behovet av tvång och sträng kontroll såväl mot kom
munen som mot enskilda. Byggnadsnämnderna hade därigenom kommit 
att hårt betona sin särställning. Den samhälleliga utvecklingen karakterise
rades av en fortgående specialisering, vilket skapade ett behov av samord
ning mellan myndigheterna. En lösning var att dels ändra nämndens orga
nisation så att den blev ett rent kommunalt organ, dels införa en vidsträckt 
skyldighet att samråda med andra myndigheter och att bedriva service
verksamhet gentemot allmänheten (prop. 1959:168, s. 161 ff.).

De nya föreskrifterna om nämndens sammansättning blev att alla leda
möter skulle väljas av kommunfullmäktige och statliga myndigheter såle
des ej längre ha inflytande på nämndens sammansättning. Bestämmelserna 
blev lika för stad och landskommuner. Rätten för länsarkitekt m.fl. tjänste
män att okallade närvara vid nämndens sammanträden och delta i över
läggningarna bortföll.

Kravet på samråd formulerades i den nya byggnadsstadgans 14 §: ”Den 
som upprättar förslag till plan skall därvid samråda med kommunens sty
relse eller annat organ, som kommunens fullmäktige bestämma, länsarki
tekten samt övriga myndigheter, sammanslutningar och enskilda personer, 
som kunna hava ett väsentligt intresse av frågan.”

Departementschefen framhöll (s. 211), att för att få fram en god plan 
var det nödvändigt att planförfattaren på ett så tidigt stadium som möjligt 
inhämtade synpunkter från intressenterna. Redogörelse för samrådet skulle 
åtfölja planförslaget till fastställelsemyndighet.

Genom en ändring i byggnadslagen beslöts samtidigt decentralisera fast
ställande av stadsplan till länsstyrelsen. För byggnadsplan hade som 
nämnts tidigare proceduren helt legat hos länsstyrelsen och i lagen förut
sattes inte ens att kommunen godkänt planen. Lagen ändrades så att det 
blev kommunens åliggande att upprätta byggnadsplan. Den skulle antas av 
fullmäktige och fastställas av länsstyrelsen (SFS 1959:611).

Genom den nya stadgan och ändringarna i byggnadslagen blev föreskrif
terna gemensamma för alla kommuner.
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2.34 Den översiktliga planeringens utveckling

I den utredning som låg till grund för 1960 års ändringar i byggförfatt- 
ningarna diskuterades även generalplaneinstitutet. Utredningen (SOU 
1957:21, s. 75 ff.) konstaterade att tillämpning av denna översiktliga plan
form ”kommit att rätt betydligt avvika från lagstiftarens intentioner”. Vis
serligen hade generalplanearbete bedrivits i ett stort antal kommuner, men 
endast ett fåtal planer hade antagits av kommunerna. Det vanliga var att 
det färdigställda planförslaget framlagts för kommunens fullmäktige och 
därefter bilagts kommunens handlingar utan att bli föremål för något for
mellt beslut av fullmäktige.

Utredningen ansåg orsaken härtill främst vara att man på kommunalt 
håll haft betänkligheter mot att binda sig för ett framtida handlingspro
gram. I vissa fall kunde man också ha velat undvika den publicitet som 
utställande av förslaget medförde. Generalplaneringen hade följt förebil
derna från detaljplaneringen och främst gått ut på att skissera ett slutligt 
mål för utbyggnaden. Fackmännen och politikerna hade olika syn på syftet 
med generalplaneringen menade utredningen. Planerna motsvarade på så 
sätt inte kommunens behov av ett mer översiktligt handlingsprogram. I 
regel hade man måst frångå generalplaneförslagen vid upprättande av 
stadsplan och byggnadsplan.

Utredningen föranledde ingen ändring av generalplaneinstitutet. 
Departementschefen betonade (prop. 1959:168, s. 72) att huvudsaken var 
att kommunerna verkställt de utredningar som erfordrades för att bedöma 
uppkommande frågor om detaljplanläggning.

Under 1960-talet och början av 1970-talet gjorde Statens institut för 
byggnadsforskning en del undersökningar av hur översiktsplaneringen 
fungerat i kommunerna. I en undersökning, redovisad i SOU 1965:32, 
s. 309-385, konstaterades, att planarbetet ofta bedrivits på ett stereo
typt sätt, men att det hos såväl kommuner som planförfattare kunde mär
kas en skepsis mot det traditionella sättet att utan någon klar målinrikt
ning hopbringa en stor mängd data av olika slag. Generalplanen ersattes i 
vissa kommuner av en serie planer uppdelade antingen på ämnesområde 
som trafikplanering, centrumplanering etc. eller på stegvis planering med 
planer representerande ett steg mellan generalplan och detaljplan.

Det konstaterades att ledningen av arbetet ofta glidit över till experter
na. Planeringen hade inte kommit att spela avsedd roll i den kommunala 
politiken.

I några fallstudier av hur översiktsplaneringen fungerat över en längre 
tidsperiod kunde Byggforskningsinstitutet konstatera, att upprättade över
siktsplaner i få fall haft ett avgörande inflytande över detaljplaneringen.

Översiktsplanen hade snarast fungerat som ett tämligen förutsättnings
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löst underlag för beslutsfattandet. Upprättade planer frångicks, när starka 
intressen krävde annat utrymme än det som förutsetts i planen. Fallstudier
na visade också ett ömsesidigt beroendeförhållande mellan översiktsplan 
och detaljplan. En ny översiktsplan fångade upp den detaljplanläggning 
som skett utan styrning av tidigare översiktsplan. Den nya planen påverka
de sedan utvecklingen under begränsad tid och i begränsad omfattning, 
tills den måste revideras med hänsyn till den bebyggelseutveckling som ägt 
rum.

Såväl gällande lag som pågående arbete med en ny planlagstiftning präg
lades av uppfattningen att plansystemet hade en inbördes hierarkisk ord
ning med översiktsplanen som ett instrument att styra utvecklingen. Fall
studierna visade snarare en slags rullande översiktsplanering, där olika 
intressenter hela tiden påverkade det faktiska skeendet (Albertsson, B. och 
Ödmann, E. 1973, Orrskog, L. och Ödmann, E. 1974).

I en analys av idéutvecklingen i översiktlig planering konstaterar en for
skare: ”Idén om ett planmässigt samhällsbyggande utgick från föreställ
ningen att det låg i det offentligas makt att långsiktigt styra utvecklingen 
mot förutbestämda mål. Mot denna kan ställas föreställningen att den 
fysiska strukturen ständigt förändras och att den växer fram som ett resul
tat av realiserade projekt. Kring projekten försiggår ett spel mellan olika 
starka krafter, och de avgörande besluten kan liknas vid förhandlings
resultat.” (Floderus, Å. 1986.)

Den serie planer, som enligt vad som förut omnämnts, kommit att ersät
ta generalplanen i vissa kommuner, utvecklades senare till ett planinstru
ment vid sidan av generalplanen och användes tämligen allmänt av kom
munerna under 70- och 80-talen. Planen benämndes vanligen dispositions
plan och utgjorde en informell plan utan stöd i lagstiftningen. Främst har 
den kommit till användning vid planering av nya stadsdelar eller större nya 
bostadsområden, men även för centrumområden, förnyelseområden och i 
vissa fall natur- och landskapsplaneringsfrågor. Eftersom planinstitutet inte 
var rättsligt reglerat varierade kommunernas sätt att hantera planen från 
helt informell handläggning till en handläggning motsvarande planproce
duren enligt lagstiftningen med samråd, utställningsförfarande och anta
gande. Någon formell rättsverkan hade dispositionsplanerna inte.

2.35 Fysisk riksplanering

Under 1960-talet aktualiserades behovet av en effektiv översiktlig plan
läggning genom flera uppmärksammade fall av markanvändningskonflik- 
ter. Konflikter framkom i samband med lokalisering av miljöstörande 
industri, oljeraffinaderier och kärnkraftverk. Konflikten mellan det all
männa intresset av fri tillgång till kustområden för rörligt friluftsliv och
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det enskilda intresset av attraktiv lokalisering av fritidsbebyggelse var en 
annan uppmärksammad fråga liksom frågan om ny bostadsbebyggelse på 
högvärdig jordbruksmark.

Som en följd av konflikterna påbörjades inom fackdepartementet för 
planfrågor år 1967 förarbeten för en fysisk riksplanering.

I betänkandet Hushållning med mark och vatten, SOU 1971:75, redovi
sades utförda förarbeten för fysisk riksplanering1. Omfattande invente
ringar hade gjorts i syfte att få fram en samlad bild av dels de anspråk på 
mark och vatten för de närmaste decennierna, som kunde härledas ur skil
da verksamheter i samhället dels de resurser som finns att möta anspråken 
med. Arbetet koncentrerades på områdena utanför befintliga tätorter. Kul
turminnesvården ingick i urvalet av verksamheterna. Kulturminnesvårdens 
syfte angavs vara ”att bibehålla ett så rikt bestånd av kulturminnen och 
kulturmiljöer, att möjligheten bevaras för allmänhet och forskning att följa 
landets odlings- och bebyggelsehistoria och förstå den utveckling som har 
lett fram till vårt nuvarande samhälle” (SOU 1971:75, s. 175). RAÄ redo
visade kulturhistoriska miljöer av riksintresse och större områden av bety
delse för kulturminnesvården. Redovisningen byggde på sammanställning
ar utförda av landsantikvarierna samt de kommunala museerna i Stock
holm och Göteborg. Vid urvalet av områden hade en strävan varit att bely
sa olika utvecklingsfaser i landets kolonisations- och bebyggelsehistoria. 
En jämn tidsmässig, näringsmässig och geografisk fördelning av objekten 
hade eftersträvats. Kulturminnen av intresse för en större allmänhet hade 
getts en framträdande plats i redovisningen. Vid urvalet av objekt hade 
stor hänsyn tagits till sambandet mellan kulturobjekt och naturlig referens
miljö. Sammanställningarna grundades på bearbetning av befintliga regis
ter. Nyinventeringar eller fältkontroller hade inte hunnit utföras. RAÄ 
framhöll, att materialet inte kunde ses som en riksplan för kultur
minnesvården. En sådan skulle ta upp väsentligt fler objekt (SOU 1971:75, 
s. 176). I betänkandet framhölls (s. 470 ff.) att generalplanen var det insti
tut som fick betydelse för bearbetning av riksplaneintentionerna. Redan 
den förbättring av informationsunderlaget som FRP medförde kunde för
väntas stimulera kommunerna till en vidgad användning av generalpla- 
neinstitutet. För att säkerställa riksplaneringens intentioner krävdes emel
lertid garantier för att sådan planering verkligen kom till stånd. Enligt 
byggnadslagen hade Kungl. Maj:t befogenhet att förelägga kommun att 
upprätta generalplan där så erfordrades. Bestämmelsen hade hittills inte 
kommit till användning. I betänkandet föreslogs, att denna befogenhet 
skulle knytas direkt till tillgodoseendet av riksintressen. Den genom gene
ralplanen fortsatta bearbetningen av FRP borde redan från början göras 
målinriktad. Allmänna riktlinjer och former för en fortlöpande fysisk riks-

1 Fysisk riksplanering förkortas i fortsättningen FRP.
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planering godkändes av riksdagen 1972 (prop. 1972:111). De övervägan
den och den planering som föranleddes av riktlinjerna måste enligt propo
sitionen på längre sikt ingå i kommunernas översiktsplanering.

Genom ändringar i byggnadslagstiftningen 1971 och 1972 förstärktes 
den planmässiga prövningen av bebyggelseutvecklingen. Tätbebyggelsebe
greppet gjordes framåtsyftande. ”Vid prövning huruvida tätbebyggelse 
föreligger skall hänsyn tagas även till bebyggelse som är att vänta.” (6 § 
BL, SFS 1971:1088.) Genom ändring i byggnadsstadgan utsträcktes bygg- 
nadslovsplikten till att i princip omfatta hela landet. Vidare skulle glesbe
byggelse föregås av planmässiga överväganden.

I prop. 1971:118 drogs riktlinjerna upp för en vidgad tillämpning av 
Kungl. Maj:ts befogenhet enligt byggnadslagen att meddela föreskrifter till 
förekommande av tätbebyggelse. Enligt riktlinjerna, som godtogs av RD, 
fick Kungl. Maj:t befogenhet att meddela särskilda byggnadsförbud för 
områden, där tillkommande bebyggelse skulle innefatta tätbebyggelse.

Enligt ändring i byggnadslagen av 1972 kunde kommunerna åläggas att 
upprätta och fastställa generalplaner med visst innehåll ”till främjande av 
en från rikssynpunkt angelägen utveckling”. Kungl. Maj:t eller länsstyrel
sen kunde i sådana fall meddela nybyggnadsförbud (§§ 10 a och 14 a, SFS 
1972:775).

Det nya kravet på vidgad planprövning liksom verksamheten med fysisk 
riksplanering gjorde att ett utvecklingsarbete måste äga rum med de kom
munala planinstrumenten. Dåvarande centrala planmyndighet, Statens 
planverk, började bedriva ett intensivt arbete med metodutveckling. I sam
råd med Kommunförbundet och berörda statliga sektormyndigheter gavs 
anvisningar till kommunerna. 1973 rekommenderade således Planverket 
kommunerna att upprätta s.k. kommunöversikter.

Den formella hanteringen av kommunöversikterna skulle enligt Planver
kets rekommendationer följa reglerna för antagen generalplan enligt bygg
nadsstadgan med samråd, utställning och antagande genom beslut av kom
munfullmäktige. Kommunöversikten som planform legaliserades emeller
tid inte och något formellt krav på kommunen att upprätta kommunöver
sikter infördes inte heller. I samband med förslag till ny planlag framhöll 
departementschefen om kommunöversikter att trots avsaknaden av for
mella krav ”fanns redan efter några år sådana översikter i nästan alla Sve
riges kommuner. Till deras starka genomslagskraft hade bidragit att de, 
utan att definitivt binda den framtida markanvändningen, har gett kom
munerna en handlingsberedskap inför olika initiativ, som innebär anspråk 
på förändrad markanvändning i olika områden. De har också kunnat ge 
kommuninvånarna information om kommunens inställning till olika bygg
projekt. En annan viktig funktion hos kommunöversikterna är att de utgör 
en dokumentation av den löpande dialogen mellan stat och kommun i den 
fysiska riksplaneringen.” (prop. 1985/76:1, s. 72).
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Genom att i kommunöversikten anta riktlinjer för bebyggelseutveckling
en kunde kommunerna alltså redovisa, hur de av sektormyndigheterna 
angivna objekten av riksintresse kunde säkerställas i icke planlagda områ
den.

2.36 1987 års planlagstiftning

Den 1 juli 1987 trädde en ny plan- och bygglag1 i kraft och som en ”para
plylag” till denna kom samtidigt en naturresurslag1 2, SFS 1987:10 resp. 12 
med omtryck SFS 1987:246 resp. 247.

Lagarna är resultat av ett 20-årigt utredningsarbete, karakteriserat av 
motstridiga uppfattningar om samhällets styrmedel, om marknadens fri
het, om kollektiva hänsyn och om innebörden i den enskilda äganderätten. 
Dessa motsättningar har antingen inte alls lösts i lagstiftningen eller lösts 
med ideologiska programförklaringar i portalparagrafer eller vaga ram- 
lagsbestämmelser. Motsättningarna i principiella frågor kommer att aktua
liseras och behöva lösas i de enskilda fallen i rättstillämpningen. Besluts
processen för den fysiska miljön får i praktiken karaktär av förhandlingar 
med argument och motargument, utfästelser och kompensationer.

I RD var motståndet mot båda lagarna stort från de borgerliga partier
na. Vad gäller PBL röstade såväl m som fp mot lagens antagande i sin hel
het.

Jag tar i det följande upp båda lagarna och belyser dem utifrån aspekter
na avvägning mellan allmänna och enskilda intressen, styrinstrumenten, 
samråd och information mellan aktörerna och ansvarsfördelningen mellan 
stat och kommun.

Avvägningen mellan allmänna och enskilda intressen

Enligt PBL 1:6 skall mark för att få användas för bebyggelse vara från all
män synpunkt lämplig för ändamålet. Lämplighetsbedömning sker vid 
planläggning eller i ärenden om bygglov. Enligt PBL 1:5 skall både allmän
na och enskilda intressen beaktas, om inte annat är särskilt föreskrivet. 
Enligt PBL 2:2 skall NRL tillämpas vid planläggning och bygglov. I NRL 
redovisas olika intressen, som har särskild betydelse för samhällsutveck
lingen och som därför skall prioriteras: Det är visserligen en lagreglerad 
prioritering, men hur utfallet bör bli i olika konkurrenssituationer kan 
enligt departementschefen (prop. 85/86:3, s. 22) inte preciseras i lagen,

1 Plan- och bygglagen förkortas i fortsättningen PBL.
2 Naturresurslagen förkortas i fortsättningen NRL.
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utan det viktigaste är att lagen ger klart uttryck för inriktningen av de 
bedömningar som måste göras i det enskilda fallet.

Prioriterade intressen har olika status dels något som jag här kallar 
allmän hushållningsstatus, dels status av riksintresse. Hushållningsstatus 
anges genom uttrycket ”skall så långt möjligt skyddas”. Uttrycket ger vida 
ramar för utfallet i beslutsprocessen. Departementschefen menade emeller
tid, att de intressen, som enligt NRL så långt möjligt skall skyddas ”getts 
ett försteg framför andra verksamheter och intressen i avväg-
ningssituationer. De kan-----ses som ett slags förhandsbesked om hur
avvägningar enligt den allmänna avvägningsreglen normalt bör utfalla.” 
(prop. 85/86:3, s. 61).

Genom hushållningsregeln ”så långt möjligt skyddas” anvisas en önsk
värd policy. Genom olika tolkningsuttalanden i propositionen markerar 
departementschefen emellertid det önskvärdas svaga ställning i konkur
renssituationer. Om rimliga alternativ inte finns och det från allmän syn
punkt är angeläget att en verksamhet kommer till stånd, finns möjlighet att 
tillåta verksamheter som är oförenliga med det motstående ”privilegiera
de ’ intresset. Om det är konkurrens mellan oförenliga riksintressen skall 
företräde ges åt det intresse som främjar en långsiktig hushållning (2 kap. 
10 §). Bland de många intressen som anges i NRL 2 kap. finns även kul
turvärden. Enligt 2 kap. 6 § 1 st. skall mark- och vattenområde, som har 
betydelse från allmän synpunkt på grund av områdets kulturvärden, så 
långt möjligt skyddas mot åtgärder, som kan påtagligt skada kulturmiljön. 
Enligt 2 st. av samma lagrum ges en högre status åt områden som är av 
riksintresse för kulturminnesvården i det att dessa skall skyddas mot åtgär
der som avses i första stycket.

I NRL 3 kap. 1 § sägs att vissa i kapitlet angivna geografiska områden 
med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i områdena, i sin hel
het är av riksintresse. Exploateringsföretag får här komma till endast om 
natur- och kulturvärdena inte påtagligt skadas och om hinder inte möter 
enligt övriga paragrafer i kapitlet. I dessa paragrafer görs redan i lagtexten 
en avvägning och det anges vilka intressen som skall prioriteras vid 
bedömning av tillåtligheten av exploateringsföretag eller vilka anlägg
ningar som ej får komma till stånd inom vissa områden eller får komma 
till stånd under angivna villkor inom andra områden.

I samband med remissbehandling av lagförslaget uttryckte bl.a. många 
kommuner stark oro över att de geografiskt avgränsade riksintressena 
skulle hindra utvecklingen av det lokala näringslivet. För att tillgodose 
sådana synpunkter tillfogades ett andra stycke i 3 kap. 1 §. Enligt detta 
skall bestämmelsen inte hindra utvecklingen av befintliga tätorter eller av 
det lokala näringslivet. Departementschefen förtydligade styckets innebörd 
med några tolkningsuttalanden: Skyddet för kulturvärden syftade inte till 
att förhindra en normal utveckling av näringslivet. ”Tvärtom är det önsk
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värt att olika verksamheter kan lokaliseras inom områdena... anläggningar 
inom huvudparten av industrins olika grenar /bör/ kunna tillåtas i flertalet 
av områdena, under förutsättning att lokaliserings- och utformnings frå
gorna behandlas med tillräcklig omsorg.” (Prop. 85/86:3, s. 95, 172.)

I NRL anges alltså i kap. 2 dels att områden med kulturvärden så lång 
som möjligt skall skyddas dels att områden av riksintresse för kulturmin
nesvården skall skyddas. I kap. 3 anges vissa geografiska områden som är 
av riksintresse med hänsyn till sina natur- och kulturvärden. Lagen anger 
emellertid inte närmare skyddets legala karaktär eller proceduren för hur 
områdena skall preciseras. För att förstå detta måste man gå till bestäm
melserna i PBL och till förarbetena till PBL och NRL.

Styrinstrumenten enligt 1987 års lagstiftning - 
översiktsplan

Enligt PBL 1:3 skall varje kommun ha en aktuell översiktsplan, som 
omfattar hela kommunen. ”Översiktsplanen skall i stort ange hur mark- 
och vattenområden är avsedda att användas och hur bebyggelseutveckling
en bör ske. Översiktsplanen är inte bindande för myndigheter och enskil
da.” Översiktsplanen har alltså gjorts obligatorisk och kommunomfattan- 
de, men om den kan kallas styrinstrument är tveksamt. Några tvingande 
bindningar mellan planerna bör inte finnas enligt departementschefen 
(prop. 85/86:1, s. 71).

Den föreslagna översiktsplanen mötte en kraftig opposition från borger
ligt håll och från näringslivet. Från rent juridisk synpunkt uppstod också 
tveksamhet om översiktsplanens karaktär. En översiktsplan med precisa 
riktlinjer kunde enligt prejudicerande rättsfall, få en styrande och rättsge- 
staltande verkan. Lagrådet ansåg i sitt yttrande till PBL-förslaget att en 
översiktsplan med preciserade direktiv inte var förenlig med Regerings
formen och dess bestämmelser om normgivningsmakten (prop. 85/86:1, 
bilagedel). Vid riksdagsbehandlingen ändrades den föreslagna lagtexten 
dels genom det uttryckliga tillägget i 1 kap. 3 § att översiktsplan inte är 
bindande dels genom att karakteriseringen som beslutsunderlag togs bort 
från lagtexten (4:19), som således bara ger föreskrifter om planens inne
håll. Av översiktsplan skall framgå, hur kommunen avser att tillgodose 
riksintressen enligt NRL.

I lagtexten regleras proceduren för utarbetande genom samråd och 
information.
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Samråd och information - översiktsplan

När förslag till översiktsplan upprättas skall kommunen samråda med 
länsstyrelse, regionplaneorgan och kommuner som berörs av förslaget. 
Andra som har ett väsentligt intresse av förslaget skall beredas tillfälle till 
samråd. Karaktären på samrådet blir något olika om det är fråga om kul
turvärden av endast lokalt intresse (NRL 2:6, 1 st.) eller kulturvärden som 
klassats som riksintressen (NRL 2:6, 2 st. NRL 3:1). Enligt departements
chefen (prop. 85/86:3, s. 115, 119, 161 ff.) ankommer det på den centrala 
sektormyndigheten, i vårt fall alltså RAÄ, för resp i NRL angiven verk
samhet av riksintresse att utarbeta ett kunskapsmaterial, som redovisar 
vad myndigheten bedömer vara områden av riksintresse för sektorn.

I den dialog som utvecklas mellan länsstyrelsen och kommunen under 
samrådet preciseras sedan riksintresset, dess avgränsning och säkerställan
de. Länsstyrelsen skall enligt lagen ”verka för att riksintressen---- tillgo
doses”.

Är det ett kulturvärde av lokalt intresse är länsstyrelsens åliggande vaga
re formulerat genom uttrycket ”ge råd om tillämpning” (PBL 4:5).

Översiktsplanen antas av kommunfullmäktige, men innan dess skall den 
ställas ut. Den som vill ge synpunkter på planförslaget kan göra detta 
skriftligt under utställningstiden. Till planförslaget skall höra en planbe
skrivning och samrådsredogörelse. Fullmäktiges beslut om översiktsplan 
kan bara överklagas i form av kommunalbesvär dvs. bara i frågor som gäl
ler ärendets formella hantering.

Under utställningstiden skall länsstyrelsen avge ett granskningsyttrande 
över planförslaget. Av yttrandet skall bl.a. framgå om förslaget inte tillgo
doser riksintresse.

Ansvarsfördelningen mellan stat och kommun - 
översiktsplan I

I PBL-propositionen betonas på flera ställen att ett övergripande politiskt 
syfte med PBL är att decentralisera ansvar för planläggning och lokal miljö 
till kommunen genom att begränsa statens kontroll. Detaljplanen skall 
således t.ex. ej längre fastställas av länsstyrelse. När det gäller riksintressen 
föreskrivs emellertid en kontroll av översiktsplanen. Men hur går det om 
kommunfullmäktige antar en översiktsplan, som enligt länsstyrelsens 
granskningsyttrande på ett otillfredsställande sätt tillgodosett riksintresse? 
Vilka korrektiv har staten? Den antagna översiktsplanen skall enligt lagen 
bara sändas till den centrala planmyndigheten (numera Boverket) och till 
länsstyrelsen. Något statligt fastställelseförfarande som i tidigare planlag-
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stiftning finns inte. Utställningen blir det sista tillfälle, när staten kan fram
föra sina synpunkter på planförslaget. Emellertid ges i PBL, 12 kap., gans
ka långtgående möjligheter för staten att korrigera kommunens beslut, om 
riksintresse inte tillgodoses. Länsstyrelsen skall pröva kommunens beslut 
att anta detaljplan, om det kan befaras att riksintresse inte tillgodoses. 
Länsstyrelsen kan också förordna att bygglov inom området skall prövas 
av länsstyrelsen. Det kommunala beslutet om detaljplan eller bygglov kan 
upphävas av länsstyrelsen. Kommunen kan sedan få ett planföreläggande 
av regeringen. Löljs inte detta, får regeringen på kommunens bekostnad 
låta upprätta de förslag som behövs samt anta eller ändra detaljplanen.

Av dessa bestämmelser kan utläsas att det som markerats som ett riksin
tresse har en stark rättslig ställning i planproceduren - formellt sett. Hur 
det blir i praktiken beror helt av tyngden i argumentationen från olika 
intressenter vid de förhandlingar, som är karakteristiska för beslutsproces
sen - som nämnts tidigare.

Styrinstrumenten enligt 1987 års lagstiftning - 
detaljplan

Prövning av markens lämplighet för bebyggelse och reglering av bebyggel
semiljöns utformning sker genom detaljplan för ny sammanhållen bebyg
gelse, ny enstaka byggnad som får betydande inverkan på omgivningen 
eller som förläggs inom område där det är stor efterfrågan på mark för 
bebyggelse samt för bebyggelse som skall förändras eller bevaras, om 
regleringen behöver ske i ett sammanhang. I huvudsak motsvarar detta 
tidigare regler om tätbebyggelse och förväntad tätbebyggelse. Enstaka 
byggnad kan också prövas direkt i bygglov.

Bygglov krävs generellt för att uppföra byggnader. En detaljplan får 
endast omfatta en begränsad del av kommunen och får inte göras mer 
detaljerad än som är nödvändigt. I planen skall en genomförandetid om 
5-15 år anges. I motsats till översiktsplan är detaljplan ett precist styrin
strument med rättsverkan innebärande rätt till marklösen, plikt att avstå 
mark, ansvar för upplåtande och iordningställande av gator och allmänna 
platser och fördelning av kostnader för genomförandet.

Detaljplan består av en plankarta och en särskild handling med bestäm
melser eller, om innehållet framgår tydligt, av endast endera av dessa 
handlingar. Planhandlingar skall utformas så att det tydligt framgår hur 
planen reglerar miljön. Till planen hör också en planbeskrivning och en 
genomförandebeskrivning. Planbeskrivningen skall redovisa planeringsför
utsättningar, planens syfte och skälen till planens utformning. Om planfor
slaget avviker från översiktsplanen, skall avvikelsen och skälen till denna 
redovisas i beskrivningen. Formuleringarna i planbeskrivningen hålls i all
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mänhet i en mer ”berättande” stil. Planbestämmelser, antingen på karta 
eller i särskild handling skall däremot tydligt redovisa vilka regler som gäl
ler för olika områden. I fråga om allmänna platser för vilka kommunen är 
huvudman, vilket är det vanliga, skall användning och utformning anges. 
Detta redovisningskrav medför att användning av beteckningen ”Allmän 
plats, park” på ytor alltifrån verkliga parker till impediment av olika slag 
inte längre bör förekomma.

I lagen anges vidare vad som får regleras i planbestämmelser (PBL 5:7). 
Regleras får bl.a. placering, utformning och utförande av byggnader, andra 
anläggningar och tomter samt användning och utformning av allmänna 
platser för vilka kommunen inte är huvudman.

De materiella rättsreglerna i PBL om hur miljön skall vara utformad är 
mycket vagt formulerade. En viktig nyhet är emellertid att allmänna plat
ser och tomter skall planeras med hänsyn till natur- och kulturvärdena på 
platsen. Däremot finns inte längre någon hänvisning till FML.

Samråd och information - detaljplan

Detaljplanen bör grundas på ett program som anger utgångspunkter och 
mål för planen. Bestämmelsen är ny. Departementschefen framhåller att 
arbetet med program är en värdefull del av planarbetet särskilt i de fall 
länsstyrelsen ifrågasatt översiktsplanen för det berörda området (prop. 
85/86:1, s. 178, 607).

Under planarbetet skall kommunen samråda med länsstyrelsen, fastig- 
hetsbildningsmyndighet och kommun som berörs av förslaget. Sakägare 
och boende som berörs av förslaget samt de myndigheter, sammanslutning
ar och enskilda i övrigt som har ett väsentligt intresse av förslaget skall 
beredas tillfälle till samråd. Kretsen av parter som kan delta i dialogen med 
kommunen har alltså preciserats mer än i föreskrifterna för översiktsplan.

Under samrådet åligger det länsstyrelsen, liksom vid översiktsplan, att 
verka för att riksintresse tillgodoses och mer allmänt ge råd om lokala kul
turvärden. Dessutom skall länsstyrelsen ge råd om planens materiella inne
håll alltså t.ex. om hur tomter och allmänna platser bör anordnas så att 
kulturvärdena på platsen tas till vara.

Innan detaljplan antas skall den ställas ut med planbeskrivning, genom
förandebeskrivning, samrådsredogörelse och program.

Den som vill lämna synpunkter skall göra detta skriftligt under utställ
ningstiden. Detaljplan antas av kommunfullmäktige, som kan delegera till 
kommunstyrelse eller byggnadsnämnd att anta planer som inte är av större 
vikt. När beslutet att anta planen vunnit laga kraft skall planen insändas 
till länsstyrelsen. Beslut att anta detaljplan får överklagas endast av den 
som senast under utställningstiden skriftligen framfört synpunkter som
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inte blivit tillgodosedda. Besvären prövas av länsstyrelsen, vars beslut i sin 
tur kan överklagas till regeringen.

En detaljplan som är av begränsad betydelse kan handläggas genom s.k. 
enkelt planförfarande. Länsstyrelsen och övriga intressenter har då två 
veckor på sig att lämna synpunkter på planen. Något utställningsförfaran- 
de äger inte rum.

Ansvarsfördelning mellan stat och kommun - 

detaljplan

Som framgått av det föregående har kommunen numera ansvaret för 
detaljplanen och statens ansvar inskränker sig till bevakning av riksintresse 
och till rådgivning i samband med samrådsförfarandet. Kommunens 
ansvar för detaljplanen förstärks på sätt och vis ytterligare genom att 
några anvisningar eller myndighetsföreskrifter inte skall utfärdas vad gäl
ler de allmänt hållna bestämmelserna om planens materiella innehåll (PBL 
2 kap.).

Områdesbestämmelser, fastighetsplan

Någon motsvarighet till den i tidigare praxis vanliga, men i lagstiftningen 
inte reglerade planformen dispositionsplan finns inte i PBL. I propositio
nen framhålls att det är lämpligt att i praktiken arbeta med översiktsplane
ring på flera nivåer. Begreppet ”fördjupad översiktsplan” omnämns i sam
manhanget men finns inte lagtexten. Däremot finns regler om områdesbe
stämmelser. För begränsade områden som inte omfattas av detaljplan kan 
kommunen anta områdesbestämmelser för att säkerställa att syftet med 
översiktsplan uppnås eller att ett riksintresse tillgodoses. I lagen anges vad 
som får regleras med områdesbestämmelser.

Till det som får regleras kan som exempel nämnas användning och 
utformning av allmänna platser och placering, utformning och utförande 
av byggnader, anläggningar eller tomter. Som exempel kan vidare nämnas, 
att kommunen i områdesbestämmelser får besluta att särskilt lov, s.k. 
marklov, krävs för schaktning, fyllning, trädfällning eller skogsplantering 
bl.a. inom områden som ligger i närheten av anläggningar, som kräver ett 
skydds- eller säkerhetsområde. Kanske kan bestämmelsen användas för 
område som gränsar till fornlämningsområde.

Om det behövs för genomförande av en detaljplan kan kommunen anta 
en fastighetsplan med bestämmelser om markens indelning i fastigheter 
och om servitut.
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2.4 Fornminnesvård och fysisk planering 
i samspel i beslutsprocessen

I detta avsnitt diskuterar jag hur lagstiftning om fornminnesvård teoretiskt 
sett kunnat samspela med lagstiftning om fysisk planering både vad gäller 
styrinstrument och procedurregler samt myndighetsorganisation.

Avsnittet blir därmed också en sammanfattning av det väsentligaste 
innehållet i kapitlet.

2.41 Tiden före 1942

Av texten i 1666 års plakat om fornminnen framgår, att problemet var att 
fornminnen behandlades vårdslöst och dagligen förstördes. En ny fornmin- 
neslagstiftning kom 1828. I ingressen berörs samma problem. Föreskrifter
na hade kommit i glömska och viktiga föremål gått förlorade.

Funderar man litet över lagens konstruktion och fornminnesvårdens 
organisation ligger det nära till hands att anta, att dessa uttalanden i för
ordningarna inte är tom retorik utan de har ett verklighetsunderlag. Den 
centrala organisationen med dess begränsade resurser och mångskiftande 
uPPgifter> bristen på regionala och lokala företrädare med special
kunskaper och fornlämningens absoluta servitutskaraktär är omständighe
ter, som påverkar lagens efterlevnad. Jag menar, att även servitutskaraktä- 
ren verkat i negativ riktning. Eftersom ingen möjlighet till kompromiss 
fanns kan man anta, att det var frestande, att inte låtsas om fornlämning- 
en, när markägaren ville bygga eller odla upp jorden.

Även om stadstillväxten ännu en bit in på 1800-talet var svag och därtill 
kontrollerad är det inte troligt att fornlämningar ägnades speciell upp
märksamhet varken i samband med exploatering i städerna eller vid byg
gande eller uppodling på landsbygden. Under 1800-talet inträffar flera för
ändringar, som inverkar på fornlämningssituationen. Förändringarna gäl
ler det arkeologiska intressets ställning i förhållande till enskilda eller all
männa intressen, det arkeologiska begreppets utvidgning och den omfat
tande landskapsomvandlingen under 1800-talet.

Genom förordningen 1828 uppmärksammas i lagstiftningen konflikten 
mellan fornminne och exploatering. Det absoluta kravet på bevarande 
luckras upp till förmån för jordägarens exploateringsintresse. En besluts
ordning fastställs för avvägning av det arkeologiska intresset i förhållande 
till jordägarens intresse. Proceduren för ett legalt borttagande av fornläm- 
ning görs emellertid minst sagt omständlig. Jordägaren skulle anmäla sin 
önskan att ta bort fornminnet hos kronobetjänt på landet eller magistrat i 
stad. Dessa anmäler i sin tur ärendet hos länsstyrelsen. Länsstyrelsen ord
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nar med noggrann avteckning och beskrivning av fornlämningen och sän
der in dokumentation till VHA. Om akademien anser att fornlämningen 
kan tas bort så skall länsstyrelsen underrättas och i sin tur underrätta jord
ägaren. Innan borttagandet kan emellertid akademien besiktiga och 
avteckna fornlämningen. Allt detta medan jordägaren står där med spade 
eller plog i jord. Man kan nog tänka sig att jordägaren skyndade sig att 
gräva vidare och inte i onödan inlät sig på proceduren - särskilt som han 
ändå i slutänden riskerade att Kungl. Maj:t fann att fornlämningen borde 
k var ligga. 1913 års fornminnesvårdskommitté framhåller också, att ”en 
viss långsamhet och tyngd” karakteriserat proceduren, ”vilket förhållande 
icke kunnat undgå, att hos allmänheten alstra obenägenhet att underställa 
ett ärende myndigheternas prövning”.

I förordningen 1867 får det offentliga arbetsföretaget, t.ex. vägar och 
järnvägar, en mycket privilegierad ställning. Om det innebär stor olägenhet 
för företaget att lämna fornlämningen orubbad, får den tas bort. Den kan 
undersökas först av VHA om detta kan göras utan att arbetsföretaget obe
hörigen uppehålls.

För privat exploatör fanns således en omständlig och avskräckande pro
cedur, för offentlig exploatör en klar prioritering av exploateringen.

I de olika förordningar som utfärdas under 1800-talet vidgas forn- 
lämningsbegreppet till att omfatta allt fler företeelser och det vetenskapliga 
arkeologiska intresset blir mer betydelsefullt än ”monumentintresset”. 
Även om den private exploatören gärna skulle vilja vara laglydig och 
underordna sig den omständliga proceduren för tillstånd till att rubba 
fornlämning, så blir det allt svårare för de arkeologiskt oskolade att förstå 
att man står inför en fornlämning t.ex. en bronsåldersgrav och inte en 
stenhög vilken som helst.

Den stora förändringen under 1800-talet utgör landskapets omvandling 
i samband med urbanisering, industrialisering och uppodling. Från mitten 
av 1800-talet och fram till sekelskiftet tredubblade städerna sin befolk
ning. Genom industrialiseringen, som främst lokaliserades till landsbyg
den, och genom järnvägsnätets uppbyggnad tillskapades dessutom indu
striorter och stationssamhällen. Under 1800-talet expanderar åkermarken 
kraftigt. Åren 1870 - 1920 ökar åkerarealen med 50%. Stefan Edman 
beskriver en del av landskapsomvandlingen så här: ”Under 1800-talet gick 
en våg av sjösänkningar och utdikningar fram över landet. Hela landskap 
'torkades' ut, enorma arealer lades under plogen. Så bär t ex 90% av Got
lands forna träsk- och fuktängsjordar nu välnärda sädesfält. För Skåne är 
siffran lika hög. Totalt grundas en sjättedel av Sveriges nuvarande åker
mark på tidigare ’vattensjuk’ jord.” (Edman 1987, s. 183.)

Våtmarkerna liksom de försvinnande ängs- och hagmarkerna, var land
skapstyper med ofta rik förekomst av fornlämningar och med en markan
vändning som var skonsam för fornlämningen.
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Materialet för byggande och vägfyllnad hämtades bl.a. genom täkt av 
grusåsar, även de ofta rika på fornlämningar.

Det är uppenbart att fornminnesvårdens centrala organisation inte var 
tillräcklig för att hålla en beredskap mot denna 1800-talets anstormning. 
Dessutom saknades regionala och lokala expertorgan. Visserligen fanns 
från senare delen av 1800-talet landsortsmuseer, fornminnesföreningar och 
riksantikvariens ombud som opinionsbildare för intresset för fornminnen. 
För bevakning var detta inte tillräckligt. I betänkandet 1922:12 (s. 83) 
framhålls svårigheten att i vårt vidsträckta land utöva en effektiv vård av 
de vitt spridda fornlämningarna med endast ett fåtal tjänstemän vid Sta
tens historiska museum till hjälp. Man framhåller, att visserligen skall kro- 
nobetjänte biträda vid minnesvården, men man kan inte räkna med att 
dessa på ett verkligt sakkunnigt sätt skall företräda minnesvården. Det
samma torde säkert kunna sägas även om länsstyrelserna och prästerska
pet i allmänhet, som ju också svarade för övervakningen enligt lagstift
ningen..

I betänkandet 1922:11 (s. 221) görs med ledning av inkomna fornfynd 
en skattning av antalet under ett år (1913) förstörda fornlämningar. Lågt 
skattat antas dessa vara 200. Under samma år skriftligen anmälda rubb
ningar var 9 eller 5% av den uppskattade förstörelsen.

Funderar man över samspelet mellan fornlämningsintresset och stads
byggandet kan man enkelt konstatera att ett sådant samspel inte fanns 
eftersom man hela 1800-talet saknar styrmedel för att kontrollera det 
enskilda exploateringsintresset i stadsbyggandet.

Genom den första stadsplanelagen med civilrättslig verkan (1907) kunde 
inte heller uppkomsten av bebyggelse utanför stadsplans område kontrolle
ras. Den väldiga fysiska omvandlingen utan adekvata rättsliga styrmedel, 
det allmänna exploateringsintressets företräden, den omständliga besluts
ordningen för enskilda exploateringsintressen, bristen på regional och 
lokal fackkunskap har säkerligen samverkat till att många fornlämningar 
gått förlorade - särskilt om man betänker den brådska och effektivitet som 
utmärker exploateringsföretag. Ett vittnesmål om samspelet mellan forn- 
minnesskydd och stadsbyggande finns i en föreläsning framförd vid den 
första stadsbyggnadskurs, som anordnats för byggnadsnämnderna. Kursen 
hölls i Stockholm tre dagar hösten 1927. En av de tio föreläsningarna hette 
”Fornminnenas skyddande vid samhällsutvecklingen”.

I föreläsningen beskrivs några av de vanligaste typerna av fasta fornläm
ningar, var de påträffas och riskerna för deras förstörande i samband med 
exploatering. Grusåsar, som ofta var gravplatser under stenåldern, har 
kunnat undersökas av arkeolog endast i få fall. Stenålderns boplatser är 
”ej på något sätt markerade ovanför jordytan och därför ej lätta att obser
vera”. Den som gräver bör vara uppmärksam på eventuella kulturlager 
med krukskärvor. Bronsålderns gravformer med rösen skapar konflikt med
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exploateringen. Många exempel finns på att ”den moderna makadamkros
sen framkörts till ett dylikt röse, som alltså fått lämna material till vägfyll- 
nad och snart helt eller till större delen fått försvinna, utan att anmälan i 
vederbörlig ordning gjorts. Ofta kanske det har berott på okunnighet om 
rösenas karaktär av fornlämningar men lika ofta torde åverkan ha föresta
vats av rena bekvämlighetsskäl, lättheten att med en väl upplagd stenhög 
mata stenkrossen”.

Järnålderns gravfält ligger ofta vackert i naturen. Exploateringen av 
mark i städernas närhet sker ”ofta med rent våldsam fart” och exempel 
finns på mindre lyckad avstyckning av villatomter över sådana gravfält. 
Författaren slutar emellertid optimistiskt och menar att det finns exempel 
på samarbete mellan exploatören och riksantikvarien, där exploatören på 
ett tidigt stadium tagit kontakt med riksantikvarien och ”stora gravfälts- 
områden kunnat räddas för framtiden genom att uppläggas som park
områden i det nya samhället” (Enqvist 1927).

Den lokala arkeologiska övervakningen var bristfällig liksom städernas 
kontroll och styrning av bebyggelseutvecklingen. Om den byråkratiska och 
objektinriktade proceduren i fornminneslagstiftningen skulle kunna tilläm
pas i ett positivt samarbete, som i det angivna exemplet, torde det ha för
utsatt förståelse och initiativ hos exploatören.

Om fornlämningen råkade ut för den förstörelse som skildras av förfat
taren eller om fornlämningen bevarades och integrerades i bebyggelsen var 
också beroende på vilket värde som kunde knytas till fornlämningen. Upp
levelsevärdet av ett järnåldersgravfält i hagmark är lättare att argumentera 
för än det arkeologiska värdet av krukskärvor i en grusås.

Intresset för det svenska landskapet hade också väckts kring sekelskiftet 
genom ideella rörelser som naturskyddsrörelsen och hembygdsrörelsen.

2.42 1942 års FML och planlagstiftningen 1931

Av departementschefens kommentar i propositionen till 1942 års FML 
framgår,att problemet är detsamma som påtalats under århundradena. 
Fornlämningar drabbas av förstörelsen, som leder till utarmning av kultur
arvet.

Den väg som väljs av lagstiftaren är inte att bygga upp en stark adminis
tration så som föreslagits redan av 1913 års kommitté. Ekonomiska förut
sättningar härför förelåg inte. I stället väljer man en lagteknisk, ideologisk 
lösning, enligt vilken exploatören förväntas handla tvärtemot det handlan
de som dittills varit utmärkande för exploatörer. Fornlämningar ges ett 
utökat lagskydd genom det ansvar som läggs på exploatören och de mot 
kulturarvet ansvarsmedvetna överväganden som denne förutsätts göra.

Ansvaret både för bevakning och för den planmässiga bedömningen
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överlastas på exploatören. Den som planerar ett arbetsföretag, allmänt 
eller enskilt, åläggs ansvaret att informera sig om fornlämningar berörs av 
företaget. Berörs fornlämningar åligger det exploatören att ta initiativ till 
samråd med den antikvariska myndigheten. Detta skall ske på planerings
stadiet så att det ges rådrum både för myndigheten och exploatören. 
Exploatören förväntas också göra planmässiga överväganden till skydd för 
fornlämningen genom lagregeln om kostnadsansvar. Han antas vilja undvi
ka kostnaderna för arkeologisk undersökning och genom planmässiga 
överväganden söka lokalisera arbetsföretaget så att exploatering av mark 
med fornlämningar begränsas.

Den bevakning och det planmässiga förutseende, som fungerat så dåligt 
dittills, antas fungera genom att den nya lagen föreskriver en procedur för 
exploatörens agerande och förutsätter hans bedömningsgrunder.

När det gäller fornlämningars närmiljö får markägaren enligt FML tåla 
vissa inskränkningar genom att länsstyrelsen kan fastställa ett skyddsom
råde utan att markägaren erhåller ersättning. Länsstyrelsen kan också 
meddela särskilda föreskrifter om utnyttjande av angränsande område för
utsatt att detta inte innnebär intrång av betydelse. Någon förstärkning av 
länsstyrelsens resurser för dessa uppgifter ägde inte rum. Vad gäller plan
lagstiftningen var det allmänna intresset fortfarande svagt representerat. 
Vid tiden för 1942 års fornminneslagstiftning gällde 1931 års stadsplane- 
lag och byggnadsstadga. I denna lagstiftning saknades styrmedel för att 
kontrollera uppkomsten av tätbebyggelse och randbebyggelse i städerna 
kunde inte heller kontrolleras än mindre den mer kringspridda bebyggelsen 
på landsbygden. På den egentliga landsbygden fanns inget specialorgan för 
handläggning av plan- och byggfrågor. Den förenklade planform, bygg- 
nadsplan, som kunde användas på landsbygden upprättades och antogs av 
länsstyrelsen. Den lokala kunskapen, som ju skulle kunnat omfatta känne
dom om fornlämningar, beaktades inte i denna planform. Först 1960 över
fördes denna planuppgift till kommunen.

I byggnadsstadgan omnämndes visserligen skyldigheten att bevara fast 
fornlämning i den ”minneslista” över företeelser som skulle beaktas av den 
som upprättade en stadsplan. Eftersom det var stadens fullmäktige som 
antog stadsplanen, uttrycktes därmed ett ansvar för staden att beakta forn
lämningar.

Byggnadsstadgan innehöll också detaljerade anvisningar om vad som 
kunde regleras genom stadsplanebestämmelser, t.ex. förbud mot bebyggan
de av viss del av kvarter eller tomt eller föreskrifter om tomtmarkens ord
nande. Teoretiskt sett skulle man alltså kunna tillämpa sådana bestämmel
ser för att skydda fornlämning eller för att gestalta fornlämningsmiljön.

Samspelet mellan fornminnesvård och bebyggelseplanering torde emel
lertid fortfarande ha varit outvecklat. Någon skyldighet för planförfattare 
att samråda under planarbetet fanns heller inte - tvärtom rådde oftast stor
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sekretess kring planarbetet. Spår av denna svaga stadsbyggnadslagstiftning 
och administration kan avläsas i bebyggelsen även när det gäller integra
tionen av fornlämningar i densamma.

2.43 FML och planlagstiftningen 1947 och 1960

1947 års planlagstiftning innebar en förstärkning av det allmänna intresset 
i förhållande till enskilda intressen genom stadgandet att tätbebyggelse 
måste föregås av planmässig prövning av lämpligheten från allmän syn
punkt. Genom att planlagstiftningen fick bättre styrmedel förbättrades ju 
också teoretiskt sett möjligheterna för ett bättre beaktande av fornläm
ningar i miljön. Byggnadsnämndens kompetens ökades. I stad skulle stads
arkitekt finnas. Detta ansågs inte tillräckligt, eftersom vissa statliga 
tjänstemän hade rätt att okallade delta i nämndens överläggningar.

1947 var kommunerna alltjämt många, 2.500, och många av dem var 
små, mycket små, de minsta med bara ca 100 invånare. För landsbygden 
gavs förenklade regler om fullgörande av byggnadsnämnds skyldighet.

En viktig ny bestämmelse var att till grund för stadsplan skulle ligga en 
grundkarta, upptagande fasta fornlämningar. En annan sak var att inven
teringen av fornminnen slutförts endast i vissa delar av landet.

För stadsplanerna infördes ett aktualitetskrav. För den mer långsiktiga 
planeringen kom i stället instrumentet generalplan. För generalplanearbe- 
tet föreskrevs samråd. Teoretiskt sett kan man tänka sig att här fanns en 
möjlighet för fornminnesvården att dels orientera sig om framtida hotbil
der mot fornlämningar, dels i samrådet argumentera för de arkeologiska 
intressena.

Intressant är att departementschefen redan 1947 talar om riksintressen. 
För kontakten med kommunerna i plan- och byggfrågor fanns landsantik
varierna, som ju vid denna tid fått sina löneförhållanden reglerade genom 
statsbidrag och därför kunde utnyttjas för statliga arbetsuppgifter.

1960 års byggnadsstadga och ändringar i bygglagen innebar en förstärk
ning av de lokala byggmyndigheternas roll. Byggnadsnämnderna blev rent 
kommunala organ, men ålades samtidigt en vidsträckt skyldighet att sam
råda med andra myndigheter i alla planärenden. Föreskrifterna om bygg
nadsnämnd blev gemensamma för alla kommuner.

Teoretiskt sett så fanns från 1960 både instrument, procedurordning, 
detaljföreskrifter och lokala myndigheter för den fysiska planeringen för 
att möjliggöra ett samspel mellan bebyggelseplanering och fornminnes- 
vård.

Men nya rättsregler får sällan omedelbar effekt. Det från 1960 för 
detaljplanearbetet föreskrivna samrådet till exempel, så viktigt för integra
tion av fornminnesvårdens synpunkter i beslutsprocessen, var en så



genomgripande förändring i planförfattarens rutiner att det torde dröjt 
innan det fick effekt.

Som redovisats i det föregående kom den översiktliga planeringen inte 
att utvecklas enligt lagstiftarens intentioner. En uppryckning av översikts
planeringen kom emellertid i samband med den metodutveckling som ägde 
rum vid bearbetning av den fysiska riksplaneringens material under 1970- 
talet.

Betydelsen av FRP kan inte nog framhållas både för kunskapsutveckling 
och överblick inom olika berörda statliga sektorer och för dialogen mellan 
respektive sektor och kommunen. RAÄ:s här tidigare omnämnda redovis
ning av kulturhistoriska minnesmärken av riksintresse var t.ex. den första 
heltäckande redovisningen av sådan miljö som gjorts i landet.

Underlagsmaterialet var delvis bristfälligt och för att tillgodose kravet på 
bättre information och större möjlighet till samordning med kommunens 
översiktsplanering uppmanade RAÄ och Planverket i december 1978 kom
muner och länsstyrelser att upprätta handlingsprogram för kulturminnes
vården. Program förekommer således både på regional och kommunal 
nivå.

Betydelsefullt för samspelet mellan kulturminnesvård och fysisk plane
ring är också att länsstyrelserna från 1976 är regionala myndigheter för 
den statliga kulturminnesvården med länsantikvarie för handläggning av 
dessa frågor.

Inom projektet (Fosiedelen) har intervju gjorts med en person som var 
landsantikvarie i M län från 1962 och sedan från 1976 och ett par år 
framåt förste innehavare av den nya tjänsten som länsantikvarie i samma 
län. På fråga om han upplevde någon skillnad i sin position som landsan
tikvarie respektive länsantikvarie svarade intervjupersonen: ”Ja, jag kände 
det faktiskt. Det var det att man så att säga kom innanför husets väggar 
och hade dom nära kontakterna till länsarkitekt, jurister och naturvårdare. 
Man kände sig som mera likställd på något sätt än vad man hade varit när 
man låg utanför helt.”-”Kom Du på det viset också närmare själva plan
frågorna?” ”Ja, utan tvekan. Jag hade visserligen tidigare ganska trevlig 
och bra kontakt med länsarkitektkontoret, men det hände av och till att 
dom helt glömde en. Och då kunde plötsligt ett ärende gå igenom och en 
plan fastställas utan att det hade varit något samråd med landsantikvarien. 
Och det upplevde man som ganska besvärande. Det blev annorlunda med 
dom väldigt noga samrådsrutiner som skall gälla inom länsstyrelsen i 
dag.” (Intervju den 25/10 1989 med Evald Gustafsson.)

Lagstiftning och administration
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2.44 PBL 1987 och KML 1988 - möjligheter och 
svårigheter

Om man under 70-talet kunde förmärka ett engagemang för översiktspla
neringen i kommunerna, kom saken i annat läge genom PBL och det mot
stånd som översiktsplaneringen mötte i samband med lagstiftningsarbetet.
I dag visar de flesta kommuner en uppenbar ”plantrötthet”.

Även om översiktsplanen rättsligt inte skall betraktas som styrinstru
ment kan dock den sammanställning av kunskaper och avsikter som en 
översiktsplan innehåller tillsammans med program för kulturminnesvården 
utgöra ett värdefullt instrument för orientering om fornlämnings- 
situationen och ge handlingsberedskap inför framtida exploaterings- 
företag.

Hur tillvaratas fornlämningsfrågan i nu föreliggande första uppsättning 
av översiktsplan enligt PBL?

Hur påverkas kommunerna att behandla fornminne på ett omsorgsfullt 
sätt?

Vad gäller detaljplaneringen skärps i PBL redovisningskraven liksom de 
materiella reglerna om tillvaratagande av kulturvärden. Frågan är vem 
som bevakar dessa kvaliteter i detaljplanen? Räcker länsantikvarierna till 
för att bevaka frågorna i detalj och också följa genomförandeprocessen? 
Det är knappast troligt. I den nya beslutsordningen enligt PBL har kom
munerna fått stor självständighet i detaljplaneringen och länsstyrelsens roll 
har utan tvekan reducerats. Om det inte är fråga om kulturvärden av riks
intresse, så är det lätt att bortse från samrådssynpunkter. Kommunerna 
måste i sin fysiska planering värna om kulturmiljön framhöll depar
tementschefen i propositionen till kulturmiljölagen (1987/88:104). Det 
rättsliga stödet härför i KML är portalparagrafen med dess förklaring att 
ansvar för kulturmiljön delas av alla. Men en portalparagraf förmår inte 
ändra beslutsprocesser. För de politiker och fackmän i kommunen, som 
sysslar med fysisk planering ligger fornminnesfrågorna i periferin. På lokal 
nivå hör kulturmiljöfrågorna till den oreglerade förvaltningen. Många 
kommuner har kulturnämnder, men dessas inriktning är biblioteks- och 
teaterverksamhet och liknande och de har ingen speciell inriktning mot 
den fysiska kulturmiljön. 1 beslutsprocessen för fysisk planering finns en 
skillnad i handläggningen om fornminnen skall bevaras och på något sätt 
säkerställas eller om de skall undersökas och borttagas. I första fallet bry
ter sig olika värderingar mot varandra inte minst i processens slutled bygg
skedet. 1 det skedet är också de skriftliga dokumenten med planbeskriv
ningar över önskade resultat avlägsna. I senare fallet bryts inte värdering
arna på samma sätt. Aktörerna kan enas kring det gemensamma proble
met att snabbt och effektivt avlägsna fornlämningar.
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I kapitel 4 analyseras hur beslutsprocessen, dess instrument och aktörer 
fungerat vid planläggning av områden med fornlämningar. Analysen grun
das dels på den aspektvisa genomgången i detta kapitel av de olika regel
systemen, dels på det insamlade materialet av planer och genomförda 
intervjuer.
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3. Fallstudier

3.1 Växjö
Anne Carlie

3.11 Inledning

Allmän orientering

Växjö stad representerar en gammal centralbygd med talrika lämningar 
från såväl förhistorisk tid som senare historiska perioder. Området är rikt 
på framför allt olika typer av brons- och järnåldersgravar men uppvisar 
också rester efter Växjö medeltida stad.

Växjö har under 1960-, 70- och 80-talen varit föremål för betydande 
planläggning och exploatering, varvid stora områden av det omgivande 
kulturlandskapet tagits i anspråk. Exploateringen har utgjorts främst av 
anläggandet av nya bostads- och industriområden men också av framdra
gandet av nya vägar.

Vidare har stadens centrala delar varit föremål för omfattande sanering 
och nybyggnation liksom olika typer av ledningsdragningar. Sammantaget 
har dessa verksamheter orsakat en icke obetydlig förstörelse av lämningar 
inom stadens medeltida bebyggelseområde samt medfört problem vid 
bevarandet av stadens äldre bebyggelse.

Områdets avgränsning

Som underlag för avgränsningen av undersökningsområdet (UO) har i 
första hand Växjö stadsgräns använts - omfattande Växjö domkyrkoför
samling och Skogslyckans församling (fig. 1, svart heldragen linje). För att 
bättre svara mot stadens faktiska tätortsbebyggelse liksom dess planerade 
utbyggnad har vissa områdeskompletteringar företagits. Således har UO,
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Fig. 1. Undersökningsområdet i Växjö.
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med 1986 års förslag till ny generalplan som underlag, vidgats dels i V 
med delar av Ojaby och Bergunda socknar dels i Ö med ett litet område av 
Gårdsby socken (fig. 1, svart streckad linje).

Topografisk beskrivning

Växjö stad är belägen i östra delen av Kronobergs län på sydsluttningen av 
Sydsvenska höglandet. Landskapet karakteriseras av en lätt kuperad 
skogsterräng med varierande grad av uppodlad mark samt talrika sjöar 
och sjösystem. Stadsområdet är i det närmaste omslutet av sjöar, varav 
Helgasjön som är den största utbreder sig N därom. Helgasjön som i SV 
avvattnas av Helgaån är i sin tur förbunden med de små sjöarna Norresjö 
och Södresjö. I S finner man i anslutning till de centrala delarna av Växjö 
småsjöarna Växjösjön, Trummen och Barnsjön.

Utbyggnadssituation

Här följer en redogörelse för bebyggelseutvecklingen i Växjö från 1920- 
talet och fram till idag. Som underlag för sammanställningen har stadskar
tor från åren 1919, 1940, 1954, 1965, 1970 samt 1985 använts. Fig. 2 
som är en sammanställning av detta kartmaterial ger en översiktlig bild av 
Växjös framväxt som tätort. Området markerat med svart visar stadens 
utbredning ca 1920. Vid denna tid omfattas bebyggelsen endast av cen
trum samt av sjukhusområdet S:t Sigfrid norr om sjön Trummen.

Annu 1955 har bebyggelsen i Växjö en tämligen anspråkslös utbredning. 
Detta förhållande ändras först kring 1960-talets början då staden börjar 
att expandera. Det är framför allt området N om stadskärnan som exploa
teras genom anläggandet av bostadsområdet Hov. Under 1960-talets sena
re hälft samt 1970-talets början anläggs Växjös största sammanhängande 
industriområde - Sjöuddens och Västra industriområdet. Samtidigt byggs 
vägnätet ut med nya genomfartsleder - riksvägarna 23 och 25.

Utbyggnadstakten har under 1970-talet fortsatt att vara hög, vilket med
fört att Växjö gradvis vuxit samman med små och omkringliggande sam
hällen, såsom Bergsnäs, Öjaby och Räppe i väster samt Sandsbro i nord
ost. Under 1970-talets senare del samt under 1980-talet har områdena 
norr och söder om det gamla stadsområdet tagits i anspråk för utbyggnad 
av de nya bostadsområdena Hovshaga och Teleborg. Planläggningen och 
exploateringen av dessa områden är ännu inte avslutad. Allmänt sett har 
utbyggnadstakten i Växjö mattats något under 1980-talet. Detta har visat 
sig bl. a. i en fördröjning av utbyggnaden av Hovshaga och Teleborg.

Det bör slutligen tilläggas att orsaken till att området SV om stadskär-
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Fig. 2. Utbyggnadssitmtionen inom Växjö stad, ca 1920-1985.



Fallstudier Växjö 93

nan inte utnyttjats för exploatering, beror på att området sedan 1920- 
talets början använts som militärt övningsfält (jfr fig. 2). Dessutom finns 
det utmed Flelgasjöns stränder en betydande fritidsbebyggelse (ej fullstän
digt markerad på fig. 2), varav området Evedal anlades redan på 1930- 
talet.

Fornlämningssituation

Som underlag för redovisningen av fornlämningssituationen inom UO, har 
Riksantikvarieämbetets (RAÄ:s) fornlämningsregister för följande områ
den använts. Växjö stad - 144 nr (av 174 nr), Bergunda sn 16 nr (av 206 
nr), Gårdsby sn - 6 nr (av 184 nr) samt Öjaby sn - 36 nr (av 91 nr). 
Registret, som baseras på RAÄ:s fornminnesinventering utförd 1949-50, 
omfattar för UO sammanlagt 202 fornlämningslokaler, därav 153 R-mar- 
kerade lokaler. Huvuddelen av dessa utgörs av ovan mark synliga lämning
ar, där brons- och järnålderns olika gravtyper framstår som dominerande. 
Således finns inte mindre än 87 gravrösen registrerade inom UO. Det finns 
vidare 19 stensättningar (enstaka av dessa utgör möjligen rester av rösen), 
2 högar, 1 domarring samt 17 gravfält, sammantagna omfattande ca 540 
synliga gravar.

Gravarna är företrädesvis belägna i de västra delarna av UO med en 
markant anhopning intill och väster om Helgasjön där Helgaån avvattnar 
denna genom Räppegölen (fig. 3). Även det breda näset i Helgasjöns södra 
del är emellertid rikt på gravar. Av andra dokumenterade fornlämningsty- 
per inom UO kan nämnas 3 hällkistor, varav flera enligt uppgift i fornläm- 
ningsregistret torde härröra från borttagna rösen. Det finns vidare 1 run
sten, 1 hällristning, 4 säkra och ett flertal osäkra skålgropsförekomster, 1 
förhistorisk väganläggning, 1 område med fossila odlingsspår samt 2 
boplatser från bronsåldern i form av skärvstensrösen. Bland lämningar av 
mer nutida art kan nämnas 1 pestgrav, 7 milstolpar, 2 offerkällor samt en 
medeltida slottsruin. Av under mark dolda fornlämningar kan nämnas 4 
stenåldersboplatser samt bebyggelseområdet för Växjö medeltida stad.

Antikvarisk bevakning och samråd

Redogörelsen för den antikvariska bevakningen och samrådsprocessen 
baseras i första hand på remissyttranden från landsantikvarien (la)/Små- 
lands museum (SM), i samband med utarbetandet av dispositionsplaner 
och detaljplaner. I andra hand bygger redogörelsen på yttranden i samband 
med icke planstyrda exploateringsärenden samt på samtal med företrädare 
för antikvarisk myndighet och för den kommunala planeringen.
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Fig. 3. Spridningen av fornlämningar i Växjö (efter RAÄ:s fornminnesregister 
1949-50).



Fallstudier Växjö 95

SM var redan under tidigt 1900-tal inofficiellt ansvarig för bevakningen 
av länets fornlämningar. Först i och med tillkomsten av 1942 års fornmin- 
neslag (FML) fordrades en mera systematisk bevakning, vilket i sin tur 
resulterade i inrättadet av landsantikvarietjänsten 1946.

Ar 1940 anställdes Jan-Erik Anderbjörk som chef för SM. Vid landsan
tikvarietjänstens inrättande föll det sig naturligt att Anderbjörk, som chef 
och ensam anställd vid museet, även kom att anställas som landsantikva
rie. Anderbjörk är utbildad arkeolog. Tiden före anställningen i Växjö 
arbetade han på RAA, där han bl.a. engagerades i de första och inledande 
försöken till fornminnesinventering.

Som landsantikvarie på Kronobergs läns Hembygdsförbund ansvarade 
Anderbjörk inte bara för bevakningen av länets fornlämningar, utan också 
för den arkeologiska undersökningsverksamheten samt för organisationen 
av fornlämningarnas skötsel. Under merparten av sin tjänstgöringstid sköt
te han ensam dessa åligganden, en arbetssituation som i dagens läge kan 
tyckas övermänsklig.

I och med den tilltagande utbyggnadsverksamheten i Växjö under 1950- 
och 1960-talen kom las arbete även att i allt större utsträckning omfatta 
beredning av fornlämningsärenden i samband med planerings- och exploa- 
teringsverksamhet. Inför planläggningen av ett nytt område skulle la bistå 
kommunen med information beträffande förekomsten av ev. fornlämning
ar. I ett remissyttrande till planförslaget redovisade la även sin bedömning 
av fornlämningens värde inför en eventuell exploatering, dvs. om fornläm- 
ningen måste bevaras eller om den kunde borttagas. 1 princip var las ytt
rande sedan vägledande för RAÄ som var beslutande myndighet i ärendet 
före 1976.

Inför planläggningen av nya markområden hade Anderbjörk fortlöpan
de kontakt med länsarkitekten, stadsarkitekten och ansvariga planarkitek
ter. Vanligen underrättades han av planerarna redan i samband med utar
betandet av planförslaget och kunde på så sätt informera huruvida eventu
ella synliga fornlämningar var kända inom planområdet.

Samråden mellan Anderbjörk och planerarna skedde på ett personligt 
och informellt plan. Eftersom det inte fanns några rutiniserade möten, 
gjordes inte heller några minnesanteckningar från överläggningarna. Just 
avsaknaden av skriftliga överenskommelser resulterade, enligt Anderbjörk, 
tidvis i missförstånd och problem - så till vida att man var oense om vilka 
överenskommelser som fattats. I övrigt har Anderbjörk från sin tid som 
museichef och landsantikvarie, inget minne av konflikter med kommunen 
eller andra myndigheter.

Genom sin långa tjänstetid kom Anderbjörk naturligtvis att sätta stark 
prägel på den antikvariska verksamheten inom UO.

Ar 1975 pensionerades Anderbjörk efter 35 års tjänstgöring. Som lands
antikvarie tillsattes Lars Thor, som dock numera ansvarar för den museala
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verksamheten på SM. Istället kom Karl-Johan Krantz, först som antikva
rie, senare som biträdande landsantikvarie, att ta över las arbetsuppgifter. 
Krantz har i motsats till Ander björk inte någon arkeologisk bakgrund utan 
är historiker.

Landsantikvariens arbetsuppgifter består i dagsläget i stor utsträckning 
av samrådsförfaranden och handläggning av antikvariska frågor i sam
band med planläggning och exploatering. Den arkeologiska verksamheten 
sköts sedan 1970-talets mitt av en särskilt anställd arkeolog medan forn- 
minnesvården organiseras av RAÄ:s vårdsektion med kontor i Växjö.

Genom inrättandet av länsantikvarietjänsten 1976 fick man även en 
regionalt beslutande myndighet för antikvariska frågor med säte i Växjö. 
Tjänsten var i ett par år obesatt. Så småningom tillträdde C.-F. Manner- 
stråle tjänsten. Denna innehade han fram till 1983, då M. Forsström till
trädde tjänsten.

Det bör tilläggas att Krantz mellan åren 1977 - 86 periodvis har vikarie
rat som länsantikvarie. Fördröjningarna av tjänstens tillsättande men 
också skiftningarna i tjänsteinnehavet (Krantz har under vissa perioder 
tjänstgjort både som lands- och länsantikvarie) har enligt antikvarisk per
sonal i Växjö bl. a. medfört vissa svårigheter beträffande avgränsningen av 
läns- respektive landsantikvariens ansvarsområden. I princip fungerar det 
dock på så sätt att la (Krantz) sköter kontakten med kommunen. Detta 
innebär dels att la lämnar råd och riktlinjer för hanteringen av både forn
minnen och äldre bebyggelse i allmänhet, dels att kommunen samråder 
med la som också lämnar yttranden i samband med planärenden.

Länsantikvariens (läa) ansvarsområde särskiljer sig främst genom myn
dighetsfunktionen. Dessutom ansvarar läa för områden av riksintresse. 
Beträffande samrådsfunktionen med kommunen försökte Krantz 1983 att 
inför PBL initiera en mer formaliserad kontakt med Växjö kommun (lik
som med övriga kommuner inom Kronobergs län). Man erbjöd ett samar- 
betskontrakt där SM skulle bistå kommunen (kommunerna) med antikva
risk sakkunskap i plan- och byggärenden. Växjö kommun tackade, enligt 
Krantz, nej till samarbetskontraktet med motiveringen att man själv 
önskade ta kontakt när så behövdes. (Övriga kommuner inom länet tacka
de ja.) Enligt tf stadsarkitekt P. Rydell, tackade kommunen nej till kon
traktet därför att museet är en stiftelse, i vilken även kommunen ingår, var
för samarbetet faller sig naturligt.

Trots att kontakten inte formaliserades upplevs samarbetet mellan muse
et och kommunens stadsarkitektkontor av bägge parter som positivt, om 
dock från antikvarisk sida inte helt utan problem. Således är det ibland 
svårt att hos planerarna skapa förståelse för ett antikvariskt synsätt. Lik
som under Anderbjörks tid råder det en personlig och tidvis informell kon
takt. Inför framläggandet av varje större planförslag (dispositionsplan eller 
detaljplan) sker dock formaliserade samråd mellan kommunen och museet
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(Krantz). Samrådstillfällena äger inte rum regelbundet utan styrs efter 
behov. Beträffande smärre detaljplaneförslag förs överläggningarna på ett 
personligt plan.

Länsantikvarien deltar som tidigare nämnts i de formaliserade samrå
den, men har i övrigt ingen personlig kontakt med kommunen. Däremot 
har hon regelbunden kontakt och ett gott samarbete med museet. I sam
band med länsstyrelsens yttrande över planförslagen har länsantikvarien 
ytterligare möjligheter att betona sina synpunkter eller lämna rekommen
dationer beträffande hanteringen av fornlämningar eller äldre bebyggelse 
(jfr kap. 4).

Arkeologisk verksamhet

Ansvaret för den arkeologiska undersökningsverksamheten har växlat 
under den tid som studeras. Fram till 1968 utförde SM, dvs. landsantikva
rien och museichefen Jan-Erik Anderbjörk, alla undersökningar - i äldre 
tid ofta ensam och inom museets egen budget - senare med hjälp utifrån.

Kring 1968 inrättades RAÄ:s regionkontor UV-syd och man tog under 
några år över verksamheten. Efter 1976 har SM, efter inrättandet av en 
särskild arkeologtjänst, åter tagit sig an såväl den antikvariska bevakning
en som den arkeologiska utgrävningsverksamheten.

Här följer en kort sammanställning av den arkeologiska verksamheten 
inom UO. Denna baseras på information hämtad ur RAÄ:s rapportserie A 
- Arkeologi i Sverige, fornminnesregistret samt gravningsrapporter. Den 
arkeologiska undersökningsverksamheten inom Växjöområdet redovisas i 
fig. 4 och fig. 5. Härav framgår att 37 fornlämningslokaler varit föremål 
för undersökning. Av dessa har 15 utförts före 1950. Karakteristiskt för 
denna äldre grävningsverksamhet är att den vanligen inte orsakats av 
någon förestående exploatering. Istället är den ofta resultatet av enskilda 
arkeologers intressen eller ett led i en förestående restaurering. Efter 1950, 
eller närmare preciserat mellan åren 1960 och 1987, har 26 arkeologiska 
undersökningar och 3 antikvariska bevakningar utförts inom ElO. (Sam
manställningen berör inte fornlämning nr. 170 - se avsnitt 3.14.)

Sammanlagt har 25 fornlämningar undersökts och borttagits. Merparten 
av dessa utgörs av ovan mark synliga lämningar - 9 rösen (härav 4 osäk
ra), 11 stensättningar (härav 1 osäker) varav 8 inom gravfält, 1 skärvstens- 
röse, 1 hällkista, 1 skålgropssten, 1 stenåldersboplats samt 1 fundament 
till milstolpe. I tre fall har antikvariska kontroller utförts i samband med 
schaktningsarbeten intill fornlämningar.

Kännetecknande för den arkeologiska verksamheten under 1960- och 
70-talen samt 1980-talets första hälft är att denna nästan uteslutande 
begränsats till ovan mark synliga lämningar. Först under 1980-talets
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Fig. 4. Arkeologiska undersökningar inom UO före 1950 (omfattar ej medeltids
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senare hälft har man från SM sida i allt större utsträckning börjat att rekom
mendera exploatören (vanligen kommunen) att få utfört fosfatkarteringar av 
planerade exploateringsytor, för att på detta sätt lokalisera under mark 
dolda lämningar. Fram t. o. m. 1987 har fosfatkartering använts i samband
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Fig. 5. Arkeologiska undersökningar inom UO efter 1950 (omfattar ej 
medeltidsstaden).



med planläggningen av de nya bostadsområdena Hovshaga och Teleborg. 
Inom de ytor där kraftigt förhöjda fosfatvärden registrerats har SM sedan 
utfört ett flertal provundersökningar i form av ytavbaningar.
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Rapportens uppläggning: metod och material

Efter en inledande presentation av Växjöområdet med hänsyn till fornläm- 
ningssituation, utbyggnadssituation, antikvarisk bevakning och samråd 
samt arkeologisk verksamhet, följer här en redogörelse för rapportens fort
satta uppläggning.

Inom ramen för projektets frågeställningar har materialet i Växjöområ
det delats in i tre arbetsområden.

D Fornlämningars behandling inom planlagd mark 
D Fornlämningars behandling utanför planlagd mark 
Q Medeltidsstadens behandling.

Inom det första arbetsområdet studeras:

Vilka exploaterande verksamheter som påverkat fornlämningarna och 
deras miljöer inom planlagd mark.
Vilka hänsyn som tagits till fornlämningarna och deras miljöer i samband 
med planeringen.
De antikvariska myndigheternas policy för fornlämningarnas hantering.

Arbetsmaterialet utgörs av fornlämningsregistret, översiktsplaner och 
detaljplaner, skriftliga remissyttranden från antikvarisk myndighet, sam- 
rådsredogörelser, grävningsrapporter samt intervjuer med företrädare för 
den antikvariska verksamheten och planeringen. Arbetsmaterialet omfattar 
även resultaten från en fältinventering av de bevarade fornlämningarna.

Inom det andra arbetsområdet studeras:

Vilka olika exploaterande verksamheter som påverkat fornlämningar utan
för planlagd mark.
I vilken omfattning fornlämningar påverkats av exploatering med hänsyn 
till skador och borttaganden.

Arbetsmaterialet består av fornlämningsregistret, skriftliga remissyttranden 
från antikvarisk myndighet, grävningsrapporter, vägplaner samt intervjuer 
med företrädare för den antikvariska verksamheten och planeringen.

Det tredje arbetsområdet avser en redogörelse för behandlingen av Växjö 
medeltida stadsområde med hänsyn till:



Vilka exploaterande verksamheter som bidragit till fornlämningsområdets 
förstörelse.
Vilka hänsyn som tagits till bevarandet av den medeltida stadskärnan i 
samband med ombyggnad.
Den antikvariska bevakningen och arkeologiska verksamheten inom områ
det.

Arbetsmaterialet utgörs av boken Medeltidsstaden Växjö, skriftliga remiss
yttranden från antikvarisk myndighet, grävningsrapporter samt intervjuer 
med företrädare för antikvarisk myndighet och planering.

Den huvudsakliga materialinsamlingen avslutades hösten 1988. Därefter 
har endast vissa smärre kompletteringar utförts.
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3.12 Fornlämningars behandling inom 
planlagd mark

I detta avsnitt lämnas en redogörelse för arbetsmetodiken inför analysen 
av hur olika fornlämningstyper behandlats i samband med planläggning 
inom Växjö stad.

Analysens första steg omfattar en genomgång och karakteristik av det 
planmaterial som berör de fasta fornlämningarna. Avsikten härmed har 
varit att redogöra för plansituationen, dvs. de planmässiga förutsättningar
na för fornlämningarnas hantering. Det har i detta sammanhang också 
varit viktigt att dokumentera de antikvariska myndigheternas delaktighet i 
planeringsprocessen (samråd) samt deras möjligheter att påverka utform
ningen av planförslagen.

I analysens andra steg beskrivs fornlämningarnas behandling i samband 
med genomförandet av planen. Intresset har här fokuserats på vilka forn
lämningstyper som tagits bort samt vilka som bevarats. För den först
nämnda kategorin har det varit särskilt viktigt att visa på vilka typer av 
exploatering, men också vilka andra faktorer som bidragit till borttagan- 
dena. Av intresse är även när i tid borttagandena ägt rum.

Vad avser de bevarade fornlämningarna har det varit viktigt att studera 
hur dessa hanterats i planeringsprocessen. Hur har olika fornlämningsty
per under olika tidsperioder inlemmats i olika typer av exploateringsområ
den? Studier av planmaterial har här kompletterats med en inventering av 
fornlämningslokalerna i fält för att kontrollera plangenomförandet.
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Arbetsmaterial

Inför analysen av fornlämningars behandling inom planlagd mark har tre 
typer av arbetsmaterial utnyttjats - planhandlmgar, remissyttranden från 
antikvarisk myndighet samt intervjuer med kulturminnesvårdens företrä
dare.

Vad beträffar planmaterialet har materialinsamlingen styrts av föresat
sen att söka belysa fornlämningarnas behandling genom hela planerings
processen - från översiktsplan till detaljplan. I den mån äldre detaljplaner 
ersatts av nya, har det också varit en målsättning att visa vilka förändring
ar som skett mellan de olika planerna.

Planmaterialet omfattas dels av markdispositionsplaner för områdena 
Öjaby, Hovshaga och Teleborg, samt dels av ca 30 detaljplaner fördelade 
på samtliga fem delområden. Materialet har samlats in på länsarkitektkon
toret, Länsstyrelsen samt på stadsarkitektkontoret i Växjö kommun.

Den andra materialtypen består av de antikvariska myndigheternas 
remissyttranden över nämnda planförslag. Materialet omfattar före 1976 
yttranden från landsantikvarien och Riksantikvarieämbetet samt efter 
1976 yttranden från landsantikvarien och länsantikvarien. Då materialet 
visat sig vara ofullständigt, har detta kompletterats med samtal med före
trädare för den antikvariska verksamheten i Växjö, nämligen länsantikva- 
rie M. Forsström, förre landsantikvarien J.-E. Anderbjörk och biträdande 
landsantikvarie K.-J. Krantz och arkeolog E. Åhman. Intervjuer har även 
genomförts med företrädare för planeringssidan - länsarkitekt P. Lind
ström, tf stadsarkitekt P. Rydell samt kulturnämndens ordförande W. 
Haglund.

Därutöver omfattas källmaterialet av RAÄ:s fornminnesregister, samt 
RAÄ:s och länsantikvariens beslut om undersökning och borttagning av 
fornlämningar. Slutligen har olika typer av översiktligt kartmaterial - 
topografiska och ekonomiska kartor - varit till stor hjälp vid materialbear
betningen. Likaså har stadsarkitektkontorets översiktskartor över gällande 
dispositions- och detaljplaner varit ovärderliga.

Periodindelning och områdesindelning

För att få en samlad bild av detaljplanematerialets tidsmässiga spridning, 
har det varit nödvändigt att indela detta i olika tidsperioder. Avsikten med 
periodindelningen har varit att skapa en tids- och problemorienterande 
referensram som skall möjliggöra jämförande studier av fornlämningsären- 
denas handläggning under olika perioder. Mot denna bakgrund har detalj- 
planematerialet indelats i fyra olika perioder.
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Per. I 1914 - 42
Perioden omfattar tiden från den första stadsplanens fastställelse i Växjö 
1914 fram till FML:s tillkomst 1942. Detta material medtages för att ge 
undersökningen ett referensmaterial från tiden före FML.

Per. II 1942 - 60
Perioden omfattar tiden från FML:s tillkomst 1942 fram till 1960. Avsik
ten har varit att spåra FML:s verkningar i samband med planläggning av 
fornlämningsområden.

Per. III 1960 - 76
Perioden omfattar tiden från den nya byggnadsstadgan 1960, med dess 
slopande av byggnadsnämndens särställning och förändring av planarbetet 
med skyldighet till samråd, fram till 1976. Förutom effekterna av FML har 
det varit av särskilt intresse att studera samrådsförfarandet mellan kom
munens personal och antikvarisk personal vid olika typer av planering.

Per. IV 1976-88
Perioden omfattar tiden från länsantikvarietjänstens inrättande 1976 fram 
till 1988, då den huvudsakliga materialinsamlingen avslutades. Avsikten 
har varit att studera effekterna av länsantikvarietjänstens inrättande.

För att få en mer nyanserad bild av hur fornlämningar behandlats inom 
den planlagda marken i Växjö, har staden delats in i fem olika delområ
den. Avgränsningen av dessa har gjorts dels utifrån Växjös olika stadsom- 
råden, dels utifrån spridningen av områdets fornlämningslokaler.

Syftet med indelningen har i första hand varit att möjliggöra jämförande 
analyser mellan de olika delområdena. Därför har det också framstått som 
väsentligt att dessa skall representera olika förhållanden vad avser:
13 typer av exploatering 

tidpunkt för planläggning.

Syftet med indelningen har i andra hand varit att ta fram ett metodiskt 
hjälpmedel, för att underlätta materialbearbetningen. Det måste betonas 
att indelningen av Växjö stad i olika delområden har inneburit att vissa 
områden utelämnats ur analysen (se fig. 6). Utelämnandet av dessa är med
vetet och betingas av områdenas ringa fornlämningsbestånd. Det skall 
observeras att Växjö centrum, dvs. fornlämning 170, det medeltida stads- 
området, behandlas separat (se avsnitt 3.14).

Mot bakgrund av vad som framförts har Växjö stad delats in i följande 
fem delområden (fig. 6).



Fallstudier Växjö 103

'Kmnåfn
Sko§siy< kans|f:gx

k gflilu nd

6»'ai .1 >'■'J

fnrrnip}

/Axjösjfin vj
Beigkvari s/fl/i (Uil'Asti

S)>lha&a

_Södresj( L

Mléni >

SeMAe fAij

_.S ‘ptWr/i:;

Fig. 6. Delområden I-V, Växjö. I) Öjaby/Räppe, II) Sjöudden och Västra industri
området, III) Hov, IV) Hovshaga och V) Teleborg.
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I Öjaby/Räppe
Bostadsområde - planlagt mellan 1938 och 1980-talet (per. I-IV). 
Industriområde - planlagt under 1970- och 80-talen (per. III-IV).

II Sjöudden/ Västra industriområdet
Industriområde - planlagt under 1960- och 70-talen (per. III).

III Hov
Bostadsområde - planlagt under 1960-talet (per. III).

IV Hovshaga
Bostadsområde - planlagt under 1970- och 80-talen (per. III-IV). 
Planläggning ej avslutad.

V Teleborg
Bostadsområde - planlagt under 1970- och 80-talen (per. III-IV). 
Planläggning ej avslutad.

Presentation av delområdena

I Öjaby/Räppe
Öjaby/Räppe utgör Växjös västligaste bebyggelseområde. Öjaby, som före 
kommunsammanslagningen 1971 var egen kommun, ligger utmed Helga
sjöns sydvästra stränder, medan Räppe ligger på ömse sidor om Helgaåns 
utlopp i Helgasjön.

Markutnyttjandet inom Öjaby/Räppe har i första hand avsatts för 
bostadsändamål men också i viss mån för industrietablering. Öjaby som 
rymmer merparten av bostadsbebyggelsen började planläggas 1938. 
Utbyggnaden har dock till stora delar skett under 1960-talet. Också inom 
Räppe finns viss bostadsbebyggelse. Marken har här huvudsakligen avsatts 
för industriändamål. Medan bostäderna tillkommit från 1940-talet och 
framöver har industrin framförallt planlagts under 1970- och 80-talen.

Öjaby/Räppe är det delområde som rymmer störst antal fornlämningar 
-19 stycken. Av dessa ligger 14 inom planlagd mark. Det finns således 
goda förutsättningar att studera fornlämningarnas behandling i samband 
med kommunal planläggning. Genom att bebyggelsen inom området plan
lagts fr.o.m. 1938 och framöver kan den jämförande analysen ges ett läng
re tidsperspektiv.
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II Sjöudden/Västra industriområdet
Sjöudden och Västra industriområdet ligger i västra delen av Växjö. 
Området avgränsas i norr av Araby golfbana, i söder och väster av väg 25 
samt i öster av Arabyvägen.

Området har tagits med i detaljstudien, eftersom det utgör Växjös stör
sta sammanhängande industribebyggelse. Detaljplanering och utbyggnad 
har huvudsakligen skett efter 1960 (per. III). Inom området finns 10 forn- 
lämningar, varav 5 ligger inom planlagd mark.

III Hov
Stadsdelen Hov är belägen inom den norra delen av stadsområdet Inre sta
den. Området avgränsas mot norr av Norrleden, mot öster och väster av 
Sandsbro- respektive Liedbergsgatan samt mot söder av Norra Esplanaden 
och Växjö centrum. Förutom Hov har även smärre delar av stadsdelarna 
Araby och Väster inlemmats i området, nämligen markytan mellan Lied
bergsgatan och det norrgående järnvägsspåret (se fig. 9). Utvidgningen 
motiveras av föresatsen att arbeta med samlade fornlämningsbestånd, vil
ket innebär att nr 137 skall betraktas som en del av fornlämningsgruppen 
och därför skall inlemmas i studien.

Delområdet Hov har tagits med i detaljstudien som exempel på ett 
bostadsområde med central belägenhet. Området som huvudsakligen 
detaljplanelagts under per. III (1960-76) rymmer 7 fornlämningslokaler. IV

IV Hovshaga
Hovshaga utgör den nordligast belägna stadsdelen i Växjö. Den har till 
större delen byggts ut under 1970- och 80-talen, och är fortfarande före
mål för omfattande planläggning. Då området rymmer ett rikt och varie
rande fornlämningsbestånd, föreligger goda möjligheter att studera forn- 
lämningarnas behandling i samband med områdets planläggning och 
exploatering. Sammantaget finns 32 fornlämningslokaler, varav 7 varit 
föremål för detaljplanering medan övriga ligger inom översiktligt planlagd 
mark.

Eftersom de fasta fornlämningarna vanligen behandlats redan i samband 
med den översiktliga planeringen, har det framstått som väsentligt att 
beakta detta i studien.

Avgränsningen av Hovshagaområdet har företagits utifrån följande tre 
faktorer:

□ Den detaljplanerade markens spridning.
□ Utbredningen av planerade exploateringsområden enligt 1985 års dis

positionsplan.
□ Spridningen av fornlämningar berörda av detaljplanering eller framtida 

exploatering.
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Området avgränsas i norr och i söder av gränsen för 1985 års dispositions
plan. Också i öster har översiktsplanens gräns delvis utnyttjats. Delar av 
Norra industriområdet har dock uteslutits eftersom fasta fornlämningar 
där är sparsamt förekommande. I väster följer området gränsen för den 
detaljplanerade markens utbredning. Detta innebär ett medvetet uteslutan
de av grönområdet Araby fritidsområde. Orsaken härtill är områdets ringa 
fornlämningsbestånd i kombination med ett lågt exploateringstryck.

V Teleborg
Teleborg är Växjös sydligaste stadsdel, belägen på Teleborgshöjden och 
omgiven av sjöarna Trummen, Växjösjön och S Bergundasjön. Teleborg är 
en ny stadsdel och har som sådan varit föremål för utbyggnad under 1970- 
och 80-talen. Detaljplaneringen av området är ännu inte avslutad utan 
kommer i enlighet med gällande dispositionsplan att fortsättas.

Delområdet utgörs av ett gammalt kulturlandskap. Förutom kulturhisto
risk värdefull bebyggelse rymmer området 12 fornlämningar. Av dessa har 
4 berörts av detaljplanering, medan övriga ligger inom översiktligt plan
lagd mark.

Exploateringen av Teleborgsområdet har, i likhet med Hovshaga, före
gåtts av översiktlig planläggning. Det är således intressant att jämföra 
dessa områden och studera på vilket sätt kulturminnesvården integrerats i 
planeringen. Särskilt intressant är vilka möjligheter man från antikvarisk 
sida givits att påverka fornlämningarnas behandling inför planläggningen 
av två helt nya stadsdelar. Vid avgränsningen av Teleborgsområdet har 
1978 års dispositionplanegräns använts.

Uppläggning av materialbeskrivning

Källmaterialet presenteras dels i en kombinerad materialbeskrivning 
/utvärdering för varje delområde, dels i en redovisning av fornlämningar
nas behandling, appendix - en materialkatalog över varje enskild fornläm- 
nings behandling.

Appendixet innehåller först en karakteristik av fornlämningens art, stor
lek och topografiska läge. Därefter följer en redogörelse för planeringspro
cessen, dvs. vilka översikts- och detaljplaner som har berört fornlämningen 
samt på vad sätt planerna avses påverka denna. I anslutning härtill lämnas 
även uppgifter om antikvarisk myndighets yttranden och rekommendatio
ner över de olika planförslagen.

Därefter ges en redogörelse för den gällande detaljplanen, dvs. den plan 
som bildar underlag för exploateringen av området kring fornlämningen. 
Tyngdpunkten läggs här på fornlämningens behandling i planen, dvs. om 
planen förutsätter ett borttagande av fornlämningen eller om denna avses
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att bevaras inom planområdet. I det sistnämnda fallet beskrivs plansitua
tionen inom och kring fornlämningsområdet med hänsyn till markens 
bestämmelsekaraktär och omgivande exploateringsytor.

Avslutningsvis följer en utvärdering av fornlämningens behandling. 
Utvärderingen baseras dels på de fakta som framkommit genom studierna 
av planmaterialet, dels på den information som kommit till vår kännedom 
genom en besiktning i fält. Stor vikt har således lagts vid hur de verkliga 
förhållandena stämmer överens med plansituationen. I utvärderingen tas 
dock även hänsyn till andra förhållanden såsom fornlämningens skötselsi
tuation, skyltning och skador.

Appendix I bildar underlag för den materialbeskrivning och utvärdering 
som följer i den löpande texten för respektive delområde.

Materialbeskrivning för delområde I-V

Delområde I Öjaby/Räppe * I

Planläggning och exploatering
Detaljplaneringen inom området påbörjades 1938 och har sedan dess fort
satt i varierande omfattning. På områdeskartan för Öjaby/Räppe ses den 
planlagda markens spridning samt perioder för planfastställelse (fig. 7).

Härav framgår att södra Öjaby företrädesvis planlagts under period I 
och II samt i viss mån under period III och att stadsdelens norra delar 
planlagts under period III. Endast i de mellersta delarna finns mark som 
detaljplanerats under period IV. Här finns också viss äldre villabebyggelse 
som inte planlagts, företrädesvis i anslutning till fornlämning nr 60.

I början av 1970-talet aktualiserades utarbetandet av en markdisposi
tionsplan för området. Bakgrunden för planens tillkomst var att lokalise
ringen av Växjö flygplats till området norr om Öjaby påkallat ett behov av 
utredning av angränsande områdens översiktliga markanvändning. Arbetet 
med dispositionsplanen påbörjades 1971 och resulterade året därpå i en 
utredning omfattande inventering och översiktlig markanvändning inom 
området (Förslag till dispositionsplan för Öjaby i Växjö, utredningsetapp 1 
1972). I utredningen redovisas under rubriken ”Befintliga förhållanden” 
förekomsten av fornlämningar inom planområdet. Öjaby dispositionsplan 
antogs 1974 och utgör idag underlag för detaljplanering inom stadsdelen. 
Enligt Växjös generalplaneförslag (1986) är planen emellertid inaktuell, 
varför den skall upphöra att gälla.

Räppe, i delområdets södra del, kännetecknas av kombinerad bostads- 
och industribebyggelse. Som framgår av fig. 7 har områdets östra delar 
planlagts under period I och de södra delarna under period II och III. 
Under period III och i synnerhet period IV har områdena väster om Räppe
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kanal planlagts och exploaterats. Det är framför allt till detta sistnämnda 
område som industribebyggelsen förlagts.

Fornlämningar och planering
Inom Öjaby/Räppe finns 19 fornlämningslokaler. Dessa utgörs av 2 grav
fält (omfattande 90 respektive 17 registrerade gravar), 12 rösen, 3 stensätt- 
ningar varav 2 är osäkra, 1 skålgropsförekomst samt 1 offerkälla. I dagslä
get ligger 14 fornlämningar inom detaljplan. Av övriga lokaler har två 
berörts av detaljplaneförslag, medan tre endast behandlats i samband med 
områdets översiktliga planering (nr 28, 32:1-2, 33).

Av planförslagen har ett fastställts under per. I, två under per. II, sju har 
fastställts under per. III och tre under per. IV. Ytterligare ett planförslag 
har framlagts under per. III, men undantogs från fastställelse på grund av 
kritiska bullerstörningar från Växjö flygfält.

Vad beträffar översiktsplanen för Öjaby så har denna haft ringa betydel
se för fornlämningarnas behandling, eftersom nästan samtliga av dessa lig
ger inom mark som detaljplanelagts före planens godkännande. Endast ett 
gravfält (nr 60) och ett röse (nr 70) har berörts av detaljplanering efter 
1974.

Materialbeskrivning och utvärdering
I det följande lämnas en redogörelse över fornlämningars behandling i 
samband med planläggning inom Öjaby/Räppe.

Borttagna fornlämningar
Sammantaget har 4 utav 14 fornlämningar tagits bort i samband med 
planläggning och exploatering inom delområde I (fig. 7). Dessa utgörs av: 
Bergunda sn
nr 52 - ett röse, ca 8-9 m i diam. och ca 0,4 m h.
Öjaby sn
nr 68 - ett röse, ca 13 m i diam. och 0,6 m h.
nr 73 - en stensättning?, ca 6 m i diam. och 0,3-0,4 m h.
nr 74 - en skålgropssten, 4 m i sida och 1 m h. och försedd med 5 skålgropar.

Borttagandena har i två fall orsakats av bostadsutbyggnad (nr 68 - per. II, 
nr 74 - per. III), i ett fall av industriutbyggnad (nr 52 - per. IV) och i ett fall 
av en ny vägsträckning (nr 73 - per. IV). Beträffande nr 68 och 74 upp
märksammade man från antikvarisk myndighets sida inte dessa inför 
områdenas planläggning. De båda fornlämningarna markerades således 
inte på plankartan, vilket resulterade i att de kom att avlägsnas. Röset nr 
68 togs, utan någon föregående antikvarisk kontroll, bort i samband med 
områdets exploatering. Skålgropsstenen nr 74 upptäcktes däremot strax 
före detaljplanens fastställelse. Det fanns i detta skede inte några möjlighe
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ter att påverka plansituationen till förmån för fornlämningen, utan denna 
togs bort efter en antikvarisk dokumentation. De borttagna fornlämning- 
arna utgör i förhållande till det totala antalet fornlämningar inom den 
detaljplanelagda marken i Öjaby/Räppe ca 1/3.

Bevarade fornlämningar - plansituation
Inom delområde I har 10 fornlämningslokaler bevarats inom detaljplane- 
lagd mark (fig. 7). Dessa utgörs av:
Bergunda sn
nr 33 - ett röse med brätte, 23 m i diam. och ca 0,75 m h. 
nr 34 - ett röse, 15 m i diam. och 0,7 m h.
Öjaby sn
nr 59 - en rösebotten, ca 11-12 m i diam. och 0,2-0,3 m h.
nr 60 - ett gravfält, ca 430 x 90 m bestående av ca 90 fornlämningar
nr 61 - en offerkälla med stensatta kanter, ca 1 m i diam. och 0,6-0,7 m dj.
nr 67 - ett gravfält, ca 200 x 60 m bestående av 17 fornlämningar
nr 69 - en rösebotten, ca 17 m i diam. och 0,4-0,5 m h.
nr 70 - ett röse, ca 13 m i diam. och 0,7 m h.
nr 71 - ett röse med hällkista, ca 18-19 m i diam. och 0,5-0,6 m h.
nr 72:1-4 - två stensättningsliknande lämningar och 2 odlings- eller röjningsrösen.

Ytterligare två rösen (nr 57 och 58) har berörts av ett planförslag 1975. 
Detta fastställdes dock inte på grund av kritiska bullerstörningar från 
Växjö flygfält.

En sammanställning av de bevarade fornlämningarnas behandling i 
detaljplanematerialet visar att sex fornlämningslokaler påverkats av 
bostadsutbyggnad i form av privata villafastigheter (nr 61 och 71 - per. I, nr 
67 - per. II samt nr 34, 69 och 72 - per. III). Plansituationen för de enskilda 
fornlämningarna visar att fem lagts inom parkmark i anslutning till eller 
omgivna av villabebyggelse. Den sjätte har endast delvis bevarats på villa
tomter.

Två fornlämningar har berörts av utbyggnader av skolområden (nr 33 - 
per. II och nr 59 - per. III). Den förstnämnda har lagts inom parkmark i 
anslutning till en idrottsvall medan den andra förlagts till själva skolområ
det, vilket dock markerats med punktprickning - dvs. mark som inte får 
bebyggas. En fornlämning har påverkats av vägbyggnationer (nr 70 - per. 
III). Röset har lagts inom parkmark mellan en större och en mindre väg.

Den tionde och sista lokalen (nr 60) kräver en kort och inledande redo
görelse om tidigare förhållanden. Fornlämningen utgörs av ett långsträckt 
gravfält som under lång tid utsatts för betydande skadegörelse. Inte minst 
har de villafastigheter som anlagts inom gravfältet under 1900-talets första 
årtionden bidragit till denna förstörelse. Bebyggelsen har till stora delar 
tillkommit utan detaljplan.
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Gravfältet nr 60 har således trots många äldre ingrepp endast berörts av 
två detaljplaner. Båda har tillkommit under per. IV. Den ena planen inne
bar fastställelse av redan befintlig bebyggelse (tomtmark) och medförde 
således inte någon förändrad markanvändning. Däremot försågs fornläm- 
ningsområdet med punktprickning. Den andra planen omfattade utvidg
ningen av ett kyrkogårdsområde. Gravfältet utlades som parkmark inom 
kyrkogården samt försågs med f och punktprickning.

Sammantaget visar materialet att 7 utav 10 fornlämningar har bevarats 
inom parkmark. En fornlämning ligger på tomtmark medan en har beva
rats inom ett skolområde. Slutligen har ett gravfält bevarats inom både 
tomtmark och parkmark. Parkmarksområdenas ringa storlek visar ett 
objektinriktat bevarande där föga hänsyn tagits till fornlämningarnas när
miljö. Av materialet framgår även att 8 utav 10 fornlämningar markerats 
på plankartorna. Undantaget utgörs av en offerkälla (nr 62), och av fyra 
stensättningsliknande lämningar (nr 72), samtliga belägna inom områden 
som planlagts under per. I.

Bevarade fornlämningar - fältsituation
En inventering av fornlämningslokalerna i fält visar att verkligheten i stora 
drag stämmer överens med plansituationen i gällande detaljplaner. Dock 
kunde i fem fall konstateras att man inom eller i nära anslutning till forn- 
lämningsområdena placerat anläggningar, för vilka planmaterialet inte 
lämnat några anvisningar. Således har lekplatser anlagts omedelbart intill 
fornlämningarna nr 34 - ett röse och nr 71 - ett röse med hällkista. Invid 
förstnämnda röse har dessutom lagts en asfalterad gångväg med belys- 
ningsstolpar.

Beträffande det punktprickade skolområdet inom vilket nr 59 - en röse- 
botten - är belägen, användes detta dels som uppställningsplats för skol
personalens bilar, dels har en arbetsbod placerats endast 15 m från röse- 
bottnen.

Offerkällan nr 61 har, förmodligen som ett resultat av att den inte är 
markerad på plankartan, upprepade gånger varit utsatt för skadegörelse. 
Källan är sedan 1969 restaurerad. Besiktningen visar att det endast 7 m 
från denna anlagts dels en busshållplats, dels en asfalterad gångstig.

Gravfältet nr 67 utlades i detaljplanen som fornminnespark. På las 
rekommendationer försågs dessutom tomtmarken V om gravfältets stor
slagna röse ”Hönsarör” med punktprickning för att förhindra bebyggelse 
inpå röset. Av besiktningen framgår att utläggandet av punktprickad mark 
inte haft någon effekt. Således utnyttjas området flitigt för olika ändamål, 
såsom för båtupplag, växthus, hundkoja, lekkoja m.m. Vidare har en 
gångstig som löper genom gravfältet försetts med belysningsstolpar.
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Markägare, skötselsituation och skyltning
Marken inom fornlämningsområdena ägs i 6 utav 10 fall av Växjö kom
mun. I 2 fall är fornlämningsområdena i privat ägo och i ytterligare 2 fall 
ägs marken av Växjö läns landsting respektive Växjö kyrkliga samfällig- 
het. Området kring fornlämningarna är i sex fall väl vårdade, och 4 forn- 
lämningar är försedda med upplysningsskylt.

Samråd
Samråd med antikvarisk myndighet har kunnat fastställas dels genom 
remissyttranden till planförslag, dels genom samrådsredogörelser. Det bör 
observeras att avsaknaden av skriftliga belägg för samråd inte kan utesluta 
att samråd förekommit, eftersom dessa tidvis ägde rum på ett informellt 
plan (jfr avsnitt 3.11).

Av de 16 fornlämningslokaler som berörts av detaljplaneförslag (inkl. 
icke fastställda förslag) inom delområde I, finns i åtta fall skriftliga uppgif
ter om samråd med företrädare för den antikvariska sidan. Under de fyra 
perioder som studeras fördelar sig förekomsten av/avsaknaden av samråd 
på följande sätt: per. I - 0/3, per. II - 1/2, per. III - 2/8 samt per. IV - 5/0.

Det är intressant att notera att samrådsfrekvensen fortfarande under per. 
III är märkbart låg. Delvis beror detta på att flera av de aktuella planför
slagen fastställts tidigt i per. III. Först under per. IV märks en ökning av 
samråden. Samrådsförfarandet mellan kommunen och antikvarisk myndig
het har då slagit igenom fullständigt.

Remissyttranden och planhandlingar ger vid handen att samråden i 
samtliga fall skett med la och/eller RAÄ. Trots att inte mindre än fem av 
fornlämningarna planlagts under per. IV, finns inga exempel på samråd 
med länsantikvarien. Detta beror „dock på att fyra av fornlämningarna lig
ger inom planområden som fastställts under 1976, dvs. innan länsantikva- 
rietjänsten tillträtts.

Antikvariska yttranden
En granskning av yttrandenas karaktär ger vid handen att man från antik
varisk sida endast undantagsvis ställt direkta krav på fornlämningarnas 
integrering i samhällsutbyggnaden. Således har man i två fall förordat ett 
bevarande av fornlämningarna (nr 67 - ett gravfält (la 50-05-08) och nr 70 - 
ett rose (la 76-02-10)). I två fall berörs fornlämningarna inte direkt av ex
ploatering, varför någon rekommendation inte lämnas (nr 58 - ett rose (la 
75-05-26) och nr 60 - ett gravfält (la 76-02-05)). 1 två fall har la överlåtit ett 
avgörande, dvs. frågan om ett bevarande eller borttagande, till exploatören 
(nr 57 - ett rose (la 75-05-26) och nr 60 (la 80-02-12)).

Slutligen har man i två fall föreslagit ett borttagande av fornlämningar 
inom Öjaby/Räppe (nr 52 - ett rose (la 76-02-10) och nr 73 - en stensättning av 
osäker karaktär (la 76-02-10)). I bägge fall angavs fornlämningarna inte vara
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av sådan art och betydelse att de utgjorde ett hinder för exploatering. 
Planmaterialet visar att i de fallen antikvarisk myndighet lämnat rekom
mendationer för fornlämningarnas behandling, har hänsyn härtill tagits i 
den slutliga och fastställda planen.

Sammanfattning
Inom delområde I ligger 14 utav 19 fornlämningar inom detaljplan, 
huvudsakligen fastställda under per. III och IV. Ytterligare två fornläm
ningar har berörts av detaljplaneförslag.

Totalt har 8 fornlämningar påverkats av bostadsutbyggnad, 1 av indu
striutbyggnad, 3 av vägbyggnationer och 2 av anläggandet av skolområden 
samt 1 av en nyanlagd kyrkogård. Sistnämnda fornlämning ligger dessut
om inom mark med äldre villabebyggelse. Av dessa har 4 fornlämningar (2 
rösen, 1 stensättning? och 1 skålgropssten) undersökts och borttagits i sam
band med planering och markexploatering. En lokal med stensättningslik- 
nande lämningar har delvis borttagits. Borttagandena orsakades i tre fall 
av bostadsutbyggnad, i ett fall av industriutbyggnad och i ett fall av en ny 
vägsträckning. I tre fall var borttagandena en följd av att man från antik
varisk sida inte uppmärksammat fornlämningarna inför områdenas plan
läggning.

Inom delområde I har 10 fornlämningar bevarats i samband med detalj- 
planeläggning. Dessa utgörs av 2 gravfält, 4 rösen, 2 rösebottnar, 1 lokal 
med stensättningsliknande lämningar samt 1 offerkälla. Fornlämningarna 
har med få undantag bevarats inom parkmark. Detta gäller företrädesvis 
inom eller i anslutning till bostadsområden, men även i anslutning till 
vägar, inom kyrkogård samt inom skolområde. Parkmarksområdena är 
vanligen dels av ringa storlek, dels utformade med hänsyn till omgivande 
exploateringsytor. I tre fall har fornlämningsområdena i detaljplanen för
setts med punktprickning och i två fall med f eller fp, dvs. fornminne eller 
fornminnespark.

Vid besiktning av fornminneslokalerna visade det sig i två fall ha anlagts 
lekplatser inom fornlämningsområdet. Dessutom har lyktstolpar, asfaltera
de gångvägar samt arbetsbod och dylikt anlagts.

Marken inom fornlämningsområdena ägs i sex utav tio fall av Växjö 
kommun. I två fall är marken privatägd och i två fall ägs marken av Växjö 
läns landsting respektive Växjö kyrkliga samfällighet. I sex fall är område
na väl vårdade och 4 fornlämningar har försetts med upplysningsskylt.

Antalet skriftliga belägg för samråd är märkbart låg under per. III. Först 
under per. IV tycks samrådsfunktionen ha slagit igenom fullständigt. Sam
rådet har i samtliga fall skett med la eller RAÄ. En granskning av yttrande
nas karaktär visar att man från antikvarisk sida endast undantagvis lämnat 
rekommendationer för hur fornlämningarna skall integreras i samhällsut-
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byggnaden. I de fall rekommendationer föreligger har hänsyn härtill tagits 
vid områdets planläggning.

Delområde II Sjöudden oeh Västra industriområdet

Planläggning och exploatering
Sjöuddens och Västra industriområdet utgör Växjös största sammanhäng
ande område med industrimark. På kartan över delområde II (fig. 8) ses 
den detaljplanelagda markens spridning samt fastställelseperiod. Av kartan 
framgår att industriområdet huvudsakligen planlagts under per. III (1960- 
76) samt delvis under per. IV (1976-88). Området har inte varit föremål 
för någon dispositionsplan.

Fornlämningar och planering
Antalet fornlämningslokaler inom eller i anslutning till Sjöuddens och 
Västra industriområdet uppgår till 10 st. Dessa utgörs av 5 rösen, 2 sten- 
sättningar och 3 gravfält (bestående av 8, 10 och 6 fornlämningar). I dags
läget har 6 fornlämningslokaler vant föremål för detaljplanering. Av dessa 
ligger fem inom mark som planlagts under per. III. Den sjätte fornlämning- 
en har tillsammans med övriga lokaler undantagits från planläggning.

Materialbeskrivning och utvärdering
I det följande redovisas fornlämningarnas behandling i samband med 
detaljplaneläggning inom Sjöuddens och Västra industriområdet.

Borttagna fornlämningar
Inom området har 2 utav 6 fornlämningar undersökts och borttagits i sam
band med planläggning och exploatering (fig. 8). Dessa utgörs av:
Växjö stad
nr 76 - en stensättning, rund, 8 m i diam. och 0,3 m h. 
nr 80 - ett röse, 10 m i diam. och 0,9 m h.

Borttagandena har i bägge fallen föranletts av industriexploatering och 
utförts under per. III. Materialets begränsade omfattning möjliggör inte 
några generella slutsatser utan det kan endast konstateras att de två forn- 
lämningarna representeras av en stensättning och ett röse. Det senare visa
de sig vid undersökningen vara av osäker karaktär.

Bevarade fornlämningar - plansituation
Inom delområde II har 3 fornlämningslokaler bevarats inom detaljplan. 
Dessa utgörs av:

Fallstudier Växjö
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116 Fallstudier Växjö

Växjö stad
nr 75 - ett röse med hällkista, 16 m i diam. och ca 0,5 m h. 
nr 79 - ett gravfält, 55 x 40 m, bestående av 8 fornlämningar 
nr 154 - ett röse, kvadratiskt, 16 x 16 m och 2 m h.
Ytterligare 5 fornlämningslokaler har bevarats utanför planlagd mark
nr 81 - ett rose, 13 m i diam. och 1,5 m h.
nr 155 - en stensättning, rund, 12 m i diam. och ca 0,4 m h.
nr 156 - ett gravfält, 85 x 60 m, bestående av 10 fornlämningar
nr 159 - ett gravfält, 75 x 75 m, bestående av 6 fornlämningar
nr 160 - ett röse, 14 m i diam. och ca 1,5 m h.

Samtliga fornlämningar, oberoende av planläggning eller ej, har berörts av 
industriutbyggnad under per. III. Beträffande forn lämningarna inom detalj
plan visar plansituationen att samtliga bevarats inom parkmark omsluten 
av industrimark och vägar. I två fall (nr 75 och 154) är parkmarksområdet 
av frimärkskaraktär, dvs. områdena ligger som små gröna öar i ett i övrigt 
sammanhängande industrilandskap. Endast nr 79 avviker härifrån såtillvi
da att gravfältet försetts med ett något större grönområde. I anslutning 
härtill torde en kort sammanfattning angående omständigheterna kring 
gravfältet refereras.

Fornlämning 79, Växjö stad, registrerades vid RAÄ:s inventering 1949- 
50 som bestående av 1 röse och 1 rest sten. Inför områdets planläggning 
1968, rekommenderade antikvarisk myndighet undersökning och borttag- 
ning av fornlämningen. Samma år inleddes de arkeologiska undersökning
arna. Det visades sig härvid att nr 79 utgjordes av ett gravfält omfattande 
ett stort antal stensättningar, bl. a. två av skeppsform. Gravfältets märkliga 
art resulterade i ett omedelbart stopp av undersökningarna och istället 
inleddes diskussioner kring ett bevarande av fornlämningen. Samtalen 
utmynnade i en överenskommelse mellan RAÄ/la och stadsarkitekten att 
bevara gravfältet inom ett ca 70 x 70 m stort parkmarksområde inom 
industriområdet (RAÄ 1968-07-13). Vid detaljplanens fastställelse 1970 
ökades grönområdets yta till ca 100 x 80 m och kom på så sätt att omfatta 
större delen av den naturliga höjd varpå gravfältet är beläget. Gravfältets 
perifera delar kom dock att ligga mycket nära angränsande vägslänt och 
industritomt.

Samtliga tre bevarade fornlämningar har markerats på plankartan. I 
inget fall har fornlämningsområdena försetts med bestämmelser i form av f 
eller punktprickning (jfr Delområde I).

Vad avser fornlämningarna utanför planlagd mark så ligger dessa i 
samtliga fall nära eller mycket nära industrimark och vägar. En jämförelse 
mellan fornlämningarna utanför planlagd mark och de inom detaljplan 
visar med andra ord på obetydliga skillnader beträffande fornlämningar- 
nas integrering i det exploaterade landskapet. Varför har då vissa fornläm-
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ningar undantagits från planläggning? Beträffande nr 81, 159 och 160 har 
det genom samtal med personal på stadsarkitektkontoret i Växjö visat sig 
att markområdet mellan Sjöudden och Västra industriområdet, redan vid 
planläggningen av dessa områden, utlagts som reservat för riksväg 23. 
Detta innebär att lokaliseringen av vägen varit avgörande för att marken 
undantagits från planläggning. Vad avser nr 155 var denna enligt ett plan
förslag 1965 först avsedd att undersökas och borttagas för att lämna plats 
åt industriexploatering. 1973 ändrades dock planförslaget och området 
kring stensättningen undantogs från planläggning till förmån för Araby 
golfbana, anlagd kring 1960-talets mitt. Även fornlämning nr 156 ligger 
inom golfbanans område.

Som framgår av ovanstående har samtliga fem fornlämningar, trots att 
de undantagits från planläggning, senare berörts av exploatering. Detta 
har resulterat i att tre fornlämningar bevarats inom utsparade natur- 
marksområden, hårt trängda av en större väg samt av angränsande exploa- 
teringsytors markbehov. I något fall har redan försök gjorts att ytterligare 
minska fornlämningarnas skyddsområde. Detta gäller för fornlämning 
159, vilken ”naggats i kanten” av både riksväg 23 och av industrimarken 
norr därom. (Undersökning och borttagning av dolda lämningar 1976 i samband 
med schaktning för väg; antikvarisk kontroll i samband med schaktningsarbeten 
1983.)

Även nr 155 och 156 har påverkats av exploatering. Utöver närheten till 
industriområdet har fornlämningarna även kommit att ligga inom Araby 
golfbana. Genom samtal med förre la Anderbjörk har det framkommit att 
han efter samråd med länsarkitekten och golfklubben, medverkade i 
utformningen av golfbanan. I samband med upprättande av arrendekon
traktet mellan kommunen och golfklubben upprättades även en särskild 
skötselplan för fornlämningarna.

Bevarade fornlämningar — fältsituation
Besiktningen av de bevarade fornlämningslokalerna i fält (avser här endast 
lokaler inom detaljplan - nr 75, 79 och 154) visar att verkligheten stämmer väl 
med plansituationen i gällande planmaterial. Endast i fråga om nr 154 
kunde vissa skillnader iakttagas.

Nr 154 utgörs av ett kvadratiskt röse, ca 16 x 16 m stort och 2 m högt. 
Röset har i planen lagts inom ett ca 55 x 60 m stort grönområde som i S 
gränsar till Systratorpsvägen. Avståndet mellan röset och vägen har i pla
nen angivits till 20 m. Ett besök på platsen ger vid handen att avståndet i 
verkligheten endast är 8 - 9 m.
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Markägare, skötselsituation och skyltning
Vad avser markägareförhållanden inom fornlämningsområdena ägs mar
ken inom samtliga tre områden av Växjö kommun. Skötselsituationen är 
god och alla tre fornlämningarna har försetts med upplysmngsskylt, om än 
i något bedrövligt skick beträffande fornlämning 75.

Samråd och antikvariska yttranden
Uppgifter om samråd med antikvarisk myndighet har kunnat beläggas för 
samtliga fornlämningar inom delområde II. Redan 1964 i samband med 
det inledande detaljplanearbetet av industriområdena, lämnade la rekom
mendationer för hanteringen av områdets fornlämningar. Enligt yttrandet 
(la 1964-08-27) har planförslaget ”upprättats på ett sådant sätt att gravfälten nr 
149, 156 och 159 inte berörs av utbyggnaden. Inte heller rösena nr 81 och 160 
kommer att ligga inom exploateringsområdet. De fornlämningar, vilka kommer att 
beröras av utbyggnaden utgörs av: nr 75- ett röse, nr 76 — en stensättning, nr 79 — 
ett röse och en rest sten, nr 80 - ett röse, nr 154 - ett kvadratiskt röse samt nr 155 
- en stensättning”.

Av dessa fornlämningar förordade la endast ett bevarande i fråga om nr 
75 och 154, medan övriga fornlämningar kunde borttagas efter vederbör
lig undersökning. Som motiv för bevarande angavs att de båda rösena var 
av omistlig art. Las rekommendationer från 1964 har sedermera varit väg
ledande för behandlingen av fornlämningarna inom industriområdet. 
Endast beträffande nr 79 medförde ny information kring fornlämningens 
storlek och karaktär att denna istället bevarades. En granskning av las ytt
rande visar att han i fyra utav sex fall föreslagit borttagning av de berörda 
fornlämningarna.

Planmaterialet visar att man från kommunens sida tagit hänsyn till myn
digheternas rekommendationer för fornlämningarnas behandling. I de 
olika planförslagen finns ett par exempel på fornlämningar (nr 76 och 155) 
som lagts inom parkmark eller undantagits från planläggning, detta trots 
förslag om borttagande. Det goda samarbetet med kommunen bekräftas 
inte minst vad avser omständigheterna kring fornlämning nr 79. Här stop
pades en redan påbörjad arkeologisk undersökning, då fornlämningen 
visade sig vara ett gravfält av märklig art. Istället undantogs gravfältet från 
planläggning och lades först några år senare, i ett nytt planförslag, inom 
ett väl tilltaget parkmarksområde inom industribebyggelsen.

Sammanfattning
Inom delområde II har 6 fornlämningar berörts av detaljplanering. Fem av 
dessa ligger inom detaljplan, samtliga fastställda under per. III. Fem forn
lämningar ligger inom mark som undantagits från planläggning. Av forn
lämningar inom planlagd mark har endast två st. borttagits i samband med 
industriexploateringen (1 röse och 1 stensättning). Övriga tre har bevarats 
inom parkmark.
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Parkmarksområdena ligger i samtliga fall omslutna av industrikvarter 
och vägar. Med undantag av fornlämning nr 79 (gravfält) är parkmarkens 
yta av ytterst ringa storlek och snarast att karakterisera som ”frimärke”. 
Sammantaget vittnar dessa förhållanden om att skyddsaspekten varit sty
rande vid utformningen av fornlämningarnas närmiljö. I inget fall har 
fornlämningsområdena försetts med bestämmelser i form av f eller punkt- 
prickning.

Besiktningen av fornlämningslokalerna visar endast i ett fall på skillna
der mellan plansituation och planverklighet. Således har en väg dragits 
närmare nr 154 (röse) än vad som markerats i planen.

Marken inom fornlämningsområdena ägs i samtliga fall av Växjö kom
mun. Skötselsituationen är god och de tre fornlämningarna, som bevarats 
inom planlagd mark, har försetts med upplysningsskylt.

Kännetecknande för delområde II är det stora antal fornlämningar som 
bevarats inom mark undantagen från planläggning. Detta förfarande har 
skett med las gillande, som dock inte yrkat på utläggande av skyddsområ
den kring fornlämningarna. Detta har resulterat i att samtliga fem forn
lämningar senare berörts av exploatering, i form av vägdragningar, närhet 
till industritomter samt anläggande av golfbana.

Sammantaget visar materialet inom delområde II att fornlämningarnas 
integrering i utbyggnaden styrts av de exploaterande verksamheterna. 
Intressant är även de antikvariska myndigheternas rekommendationer för 
fornlämningarnas behandling. Här vittnar materialet om en beredvillighet 
hos myndigheten att lämna tillstånd till borttagning. Sannolikt skall denna 
benägenhet sammankopplas med exploateringens art inom området, dvs. 
industriutbyggnad.

Fornlämningarnas behandling präglas i övrigt av ett objektinriktat beva
rande. Således föreligger inga krav om utläggande av större skyddsområ
den kring de bevarade fornlämningarna. Planhandlingarna visar att man 
från planarkitekternas sida följt antikvarisk myndighets rekommendatio
ner beträffande bevaranden och borttaganden. 1 ett fall har man t.o.m., 
trots förslag om borttagning, ändrat planområdets utformning till förmån 
för fornlämningen.

Delområde III Hov 

Planläggning och exploatering
Delområde III utgörs av stadsdelen Hov samt angränsande delar av stads
delarna Araby och Väster. Området som är beläget norr om Växjö cen
trum har i stor utsträckning detaljplanelagts under per. III (1960-76). 
Endast i dess S del där området gränsar mot centrum finns inslag av äldre 
detaljplanelagda ytor, företrädesvis från per. II (1942-60) (fig. 9). Marken 
inom Hov har nästan uteslutande avsatts för bostadsändamål, främst till
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småhusbebyggelse men även till flerfamiljshus. Inom Hov ryms även områ
det för Hovs villasamhälle. Bebyggelsen har i detta område tillkommit 
kring 1920-talet och bevarats vid detaljplaneläggningen. Detta förhållande 
har betydelse i den följande analysen, då inte mindre än tre av områdets 
sju fornlämningar ligger inom dessa äldre bebyggelseområden. Slutligen 
omfattar delområde III även två områden, vilka undantagits från planlägg
ning - Skogslyckans kyrkogård och grönområdet kring fornlämning nr 
137.

Fornlämningar och planering
Det finns 7 fornlämningslokaler inom Hov. Dessa utgörs av 1 gravfält 
(omfattande 16 fornlämningar), 1 rösebotten, 2 stensättningar, 1 hög och 
2 stensättningar (1 osäker), 1 hällristning samt 1 skålgropsförekomst av 
osäker karaktär. Sex fornlämningar berörs av detaljplan, fastställd huvud
sakligen under per. III. En av fornlämningarna (nr 137) ligger inom mark 
som undantagits från planläggning.

Materialbeskrivning och utvärdering
I det följande ges en översikt över fornlämningars behandling i samband 
med detaljplanering inom Hov.

Borttagna fornlämningar
Inom delområde III har 1 utav 7 fornlämningar tagits bort vid planlägg
ning och exploatering (fig. 9). Denna utgörs av:
Växjö stad
nr 133 - en skålgropsförkomst av osäker karaktär.

Fornlämningens borttagande uppmärksammades först i samband med pro
jektets fältbesiktning. Härvid framkom att området i enlighet med detalj
planen bebyggts med villor och att berghällen varpå skålgroparna varit 
belägna blivit bortsprängd i samband med byggnationerna 1969. Fornläm- 
ningen har således tagits bort utan antikvarisk vetskap och därmed utan 
antikvarisk dokumentation. Det faktum att nr 133 inte markerats på plan
kartan torde ha bidragit till dess borttagande.

Bevarade fornlämningar - plansituation
Inom Hov har 6 utav 7 fornlämningar bevarats (fig. 9). Fem av dessa har 
bevarats inom detaljplanelagd mark medan en bevarats inom mark som 
undantagits från planläggning. Fornlämningarna utgörs av:
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Växjö stad
nr 137 - en stensättning, ca 12 m i diam. och 0,3 m h.
nr 138:1,2,13 -1) en hög, Ilmi diam. och ca 0,8 m h., 2) en stensättning,

rund, 7 m i diam. och 0,4 m h., 3) en stenblandad jordvall 5 x 3 m och 0,3 m h. 
nr 139 - en stensättning, rund, 8 m i diam. och 0,5 m h. 
nr 140 - en rösebotten, 15 - 16 m i diam. och ca 0,6 m h. 
nr 141 - ett gravfält, 130 x 80 m, bestående av 16 anläggningar 
nr 142 - en hällristning bestående av 2 ristningar.

Inom delområde III har tre fornlämningslokaler påverkats av bostadsut- 
byggnad. Dessa utgörs av nr 142 under per. II-III samt nr 139 och 140 
under per. III. Plansituationen för varje enskild lokal ger vid handen att två 
fornlämningar (nr 139 och 140) bevarats inom parkmark, varav det ena 
området punktprickats. En fornlämning (nr 142) har bevarats inom ett pri
vatägt bostadsområde med flerfamiljshus. Tomtmarken har försetts med 
punktprickning.

Två fornlämningar (nr 138:1-3 och 141) har vid planläggningen bevarats 
inom äldre befintliga villafastigheter. Fastigheterna, som ligger inom FIovs 
villasamhälle, bebyggdes på 1920-talet med såväl boningshus som uthus. 
Denna bebyggelse har i synnerhet beträffande gravfältet (nr 141) orsakat 
betydande skadegörelse. En granskning av stadsplanematerialet visar att nr 
138:1-3 bevarats inom ett ca 40 x 40 m stort skyddsområde, vilket försetts 
med f och punktprickning. Nr 141 har i planen givits en ofullständig 
utbredning. Misstaget kompenseras delvis av att RAÄ till planhandlingar
na bifogat en kompletterande beskrivning. Denna innehåller förutom en 
erinran om FML 1§ även en lägesbeskrivning av gravfältet. Det får därmed 
vara en öppen fråga vilka konsekvenser en felaktig markering av fornläm- 
ningen på plankartan kan få inför en framtida tomtavstyckning. De S och 
V delarna av gravfältet nr 141 har vidare försetts med punktprickning. Av 
Byggnadsstyrelsens utlåtande angående stadsplanen för ”Flov” (60-01-22) 
framgår att punktprickningen tillkommit för att skydda den kulturhisto
riskt värdefulla miljön inför en breddning av Kungsgatan.

Slutligen har en fornlämning, nr 137, bevarats inom mark, som i sam
band med detaljplanering av ett intilliggande bostadsområde, undantagits 
från planläggning. Fornlämningsområdet utgörs av en vacker bok- och 
ekskog i kuperad terräng. Enligt planbeskrivningen skall området i en fort
satt planläggning användas dels som parkmark, dels för allmänna ända
mål.

Av materialet framgår sammantaget att 6 utav 7 fornlämningar bevarats 
inom delområde III. Två av dessa har lagts inom parkmark. Två fornläm-
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ningar har bevarats inom befintlig bebyggelse och två inom nyexploaterad 
bostadsmark. Vidare har en fornlämning bevarats inom mark som undan- 
tagits från planläggning.

I två fall saknar fornlämningen markering på plankartan och i ett fall 
har den givits en ytterst ofullständig markering. En fornlämning har för
setts med bestämmelser i form av f och punktprickning. Ytterligare tre 
fornlämningar ligger inom mark som försetts med punktprickning. Endast 
i förstnämnda fall kan emellertid ett klart samband mellan fornlämning 
och dess bestämmelser utläsas.

Bevarade fornlämningar - fältsituation
Besiktningen av fornlämningslokalerna i fält visar att verkligheten överens
stämmer med plansituationen i gällande planmaterial. Inte heller har 
någon skadegörelse kunnat iakttagas med undantag för borttagandet av en 
osäker skålgropsförekomst (nr 133). Beträffande hällristningslokalen nr 42 
har däremot kunnat konstateras att fornlämningen har ett mycket utsatt 
läge inom ett bostadsområde med hyresfastigheter. Besiktningen visar att 
det placerats dels en bänk framför hällristningen, dels ett redskapsskjul 
omedelbart intill densamma. Det faktum att fornlämningen inte markerats 
på plankartan och inte heller försetts med upplysningsskylt gör denna 
ytterst oskyddad.

Markägare, skötselsituation och skyltning
Marken inom fornlämningsområdena är i fyra fall privatägd och ägs i två 
fall av Växjö kommun. Skötselsituationen inom områdena är i allmänhet 
god. Trots detta visade sig tre fornlämningar vara näst intill omöjliga att 
identifiera. Detta berodde på att lämningarna var övertäckta med kraftig 
grässvål alternativt med mossa. Samtliga sex fornlämningar som bevarats 
inom delområde III saknar upplysningsskylt.

Samråd
Förhållandena kring samrådsfunktionen inom delområde III, har baserats 
dels på remissyttranden till respektive planförslag, dels på uppgifter om 
samråd i de fastställda planerna.

För de sju fornlämningar som berörts av detaljplaneförslag inom Hov, 
finns i fyra fall uppgifter om samråd med landsantikvarien och/eller RAÄ. 
Förekomsten av/avsaknaden av samråd fördelas under de aktuella perio
derna på följande sätt: per. II - 0/1 och per. III - 4/4.

Antikvariska yttranden
Beträffande yttrandenas karaktär har man i tre fall förordat ett bevarande 
(2 rösen och 1 gravfält) och i ett fall ett borttagande (1 stensättning). 
Beträffande nr 138:1-3 (belägen på villatomt) förordades ett skyddsområ-
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de kring fornlämningen försett med f och punktprickning. Avseende grav
fältet nr 141 (beläget på villatomter) föreslogs däremot en till planen kom
pletterande beskrivning vari erinrades om FML 1§. I bägge fallen har dessa 
rekommendationer beaktats av kommunen i de fastställda planerna.

Endast i ett fall har antikvarisk myndighets rekommendation inte följts. 
Således föreslogs ett borttagande av stensättningen nr 139 ”då erfarenheter 
visar att fornlämningar invid bebyggelse oftast på ett eller annat sätt blir förstör
da” (RAÄ 1960-10-14). En besiktning av fornlämningen visar att denna inte 
tagits bort, utan bevarats inom ett större privatägt bostadsområde. Det 
kan tilläggas att stensättningen saknar markering på plankartan, vilket 
eventuellt är en följd av att fornlämningen ursprungligen var avsedd att 
tagas bort.

Sammanfattning
Inom delområde III har 6 fornlämningar varit föremål för detaljplanering 
under per. III. En fornlämning ligger inom mark som undantagits från 
planläggning.

Endast 1 fornlämning (skålgropshäll?) har borttagits och detta av miss
tag i samband med nybyggnation på en villatomt. Resterande 6 fornläm
ningar har bevarats inom området. Dessa utgörs av 1 gravfält, 1 lokal 
omfattande 1 hög och 2 stensättningar, 1 hällristning, 1 stensättning samt 
1 rösebotten.

Fornlämningarna har i två fall bevarats inom äldre befintliga villafastig
heter (1 gravfält samt 1 lokal med 1 hög och 2 stensättningar). En forn
lämning (1 hällristning) har bevarats inom ett bostadsområde med flerfa
miljshus, två fornlämningar (1 rösebotten och 1 stensättning) ligger inom 
parkmark dels inom ett bostadsområde med flerfamiljshus, dels inom ett 
område med villabebyggelse, missionskyrka och skola. Slutligen har en 
fornlämning (stensättning) bevarats inom ett grönområde som undantagits 
från planläggning.

Av ovan nämnda framgår att endast 2 fornlämningar bevarats inom 
parkmark, vilket är lågt jämfört med förhållandena inom tidigare redovi
sade delområden. Delvis förklaras detta av att ett par av fornlämningsom- 
rådena, före planläggningen, utnyttjats som privata villatomter.

Parkmarkens yta är i fråga om nr 140 av obetydlig storlek, vilket visar 
på ett objektbevarande utan hänsyn till fornlämningens närmiljö. Nr 139 
var ursprungligen avsedd att borttagas, men har bevarats i kanten av ett 
större grönområde som försetts med punktprickning. I övrigt visar plan
materialet att fyra fornlämningar har försetts med punktprickad mark och 
en med markeringen /, dvs. fornminne. Endast i ett fall (nr 138) har 
bestämmelserna primärt tillkommit för att skydda fornminnet. I övrigt 
tycks dessa ha tillkommit i andra syften.

Fältbesiktningen inom delområde III visar att fornlämningarna i liten
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utsträckning utsatts för skadegörelse efter planläggningen. Förutom bort
tagandet av en osäker skålgropshäll (nr 133), har ett redskapsskjul och en 
bänk placerats intill och delvis framför en hällristninghäll (nr 142), belägen 
inom punktprickad mark.

Marken inom fornlämningsområdena är i fyra fall privatägd och ägs i 
två fall av kommunen. Skötselsituationen är i allmänhet god. Dock var tre 
fornlämningar i det närmaste omöjliga att identifiera på grund av mark
täckande vegetation. Samtliga bevarade fornlämningslokaler inom Flov 
saknar upplysningsskylt.

Samråd med la och/eller RAÄ har kunnat fastställas för fyra av områ
dets sju fornlämningar. Från antikvarisk sida har man i tre fall förordat ett 
bevarande (2 rösen och 1 gravfält) samt i ett fall ett borttagande (1 sten- 
sättning). I de fall rekommendationer lämnats har dessa vanligen följts av 
kommunen. Undantaget utgörs av en stensättning (nr 139), som trots 
rekommendationer om borttagning, bevarats inom parkmark i ett privat 
bostadsområde med flerfamiljshus.

Delområde IV Hovshaga

Planläggning och exploatering
Delområde IV utgörs av Hovshaga, Växjös nordligaste stadsdel (fig. 10). 
Hovshaga är i motsats till tidigare presenterade delområden en ny stadsdel, 
inom vilken det sker fortgående planläggning och exploatering. Marken 
inom området har i huvudsak avsatts till bostäder samt till sådana verk
samheter som utgör delar av en ny stadsdel.

Inför exploateringen av Hovshaga har man från kommunens sida lagt 
stor vikt vid översiktlig planering. Således har detaljplaneläggningen inom 
området föregåtts av två dispositionsplaner - en äldre plan godkänd av KF 
1977 och en yngre plan godkänd 1985. Dispositionsplanen är till sina 
huvuddrag en markanvändningsplan, där de yttre ramarna för områdets 
detaljplanering klargörs. Planens primära funktion är således att ange rikt
linjerna för markanvändning, exploatering och trafiksystem inom planom
rådet (Hovshaga i Växjö. Förslag till ändring av dispositionsplan 1984, s. 
2).

Enligt stadsarkitektkontorets planeringsunderlag för förslag till ändring 
av 1984 års dispositionsplan, ses Hovshaga idag inte som ett samman
hängande område. Orsaken härtill anges vara dels den långa utbyggnadsti- 
den, dels trafiksystemets bristande klarhet. Längst i S är Danneborg, ett 
villaområde med stora tomter belägna på en höjdrygg. Detta område har i 
likhet med det intill och norr därom liggande bostadsområdet Portalen, 
planlagts under per. III. Längst i N finns det ”nya Hovshaga”. Detaljplane- 
läggning och utbyggnad pågår fortfarande inom detta område (per. IV).

Markutnyttjandet inom Hovshaga har som ovan nämnts i stor utsträck-
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ning avsatts för bostadsändamål. Detta gäller inte bara för den i dagsläget 
(1987) befintliga bebyggelsen utan också för den i framtiden planerade. I 
områdets SÖ delar finns även mindre arealer med andra funktioner - näm
ligen Norra industriområdet och Hovshaga nya kyrkogård. Dessa områ
den har detaljplanelagts under per. IV.

Den framtida utbyggnaden av Hovshagaområdet uppskattas enligt 1985 
års dispositionsplan inte vara färdig förrän efter år 2000. Huvuddragen i 
planen är följande: Förutom fortsatt bostadsbyggande mot N, ONO samt 
intill och V om Kungsgårdsvägen, föreslås ett stadsdelscentrum i områdets 
centrala del, omfattande stadsdelsservice, vårdcentral, kyrka m.m. NV 
härom har ett mindre område reserverats för skolor och sportfält. Slutligen 
har mindre ytor avsatts för kontorsverksamhet dels Ö om Kungsgårdsvä
gen, dels intill och SO om Norra industriområdet.

Fornlämningar och planering
Av Hovshagaområdets 32 fornlämningslokaler har 7 st. (8 fornlämningar) 
i dagsläget berörts av detaljplan. Fornlämningarna utgörs av 6 rösen och 1 
stensättning med skålgropshäll. Av dessa ligger två inom mark som plan
lagts under per. III och fyra inom områden vilka planlagts under per IV. 
Ytterligare 23 fornlämningar kommer i enlighet med 1985 års disposi
tionsplan att ligga inom detaljplanelagd mark vid den fortsatta utbyggna
den. Dessa består av 16 rösen (inkl. osäkra lämningar samt plats för bort
tagna lämningar), 1 rösebotten, 2 stensättningar, 1 lokal med 2 stensätt- 
ningar, 1 hällkista, 1 gravfält, 1 rest sten av osäker karaktär samt 1 mil
stolpe.

Återstående fornlämningar utgörs av 2 milstolpar (nr 60 och 100) som 
tagits bort i samband med annan exploatering inom området. Dessa kom
mer, tillsammans med två borttagna rösen (nr 115 och 116) samt ett osäkert 
röse (nr 153) som berörts av vägdragning, att ingå i avsnitt 3:13.

Materialbeskrivning och utvärdering
Här presenteras fornlämningarnas behandling inom Hovshagaområdet. I 
analysen kommer särskild vikt att läggas vid den översiktliga planeringens 
betydelse.

Borttagna fornlämningar inom detaljplan
Inom delområde IV har 5 fornlämningar undersökts och borttagits i sam
band med detaljplaneläggning och exploatering (fig. 10). Dessa utgörs av: 
Växjö stad
nr 122:1 - en stensättning?, kvadratisk, 3,5 x 3,5 m och 0,2 m h. 
nr 123 - ett röse, kvadratiskt, 14 x 14 m och 0,75 m h. 
nr 127 - ett röse?, ca 12 m i diam. och 1 m h. 
nr 148 - ett röse, 13 m i diam. och ca 1,1 m h. 
nr 152 - ett röse, Ilmi diam. och ca 1,0 m h.
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En granskning av de borttagna fornlämningarna ger vid handen att två av 
dessa utgjordes av osäkra lämningar, medan övriga tre var registrerade 
som ordinära rösen.

Beträffande röset nr 148 föreslog la (65-07-13) att fornlämningen skulle 
bevaras åt framtiden om detta ”icke ur stadsplanesynpunkt skulle visa sig oge
nomförbart”. Vad avser nr 152 ansåg la (65-10-?) att fornlämningen var av 
sådan art att dess borttagande kunde medgivas. Fornlämningarna under
söktes och borttogs 1968 och 1970 (per. III), dvs. före tidpunkten för 
Hovshagaområdets översiktliga planläggning. Orsaken till borttagandena 
var bostadsutbyggnad. Undersökningarna visade för nr 148 ett kvadratiskt 
röse med kantkedja och för nr 152 ett litet gravfält samt en sentida hus
grund.

Omständigheterna kring nr 123 torde behöva en något fylligare redogö
relse. Inför utarbetande av dispositionsplan för Hovshaga ansåg la (65-10-21) att 
röset skulle bevaras åt framtiden. 1972-06-14 ändrade RAÄ denna rekommenda
tion till undersökning och borttagning, med motivering att ett bevarande av röset 
nr 123 skulle kräva förändringar av dispositionsplaneförslagets utformning, efter
som fornlämningen behövde ett större friområde. För att inte ställa krav på plan
ändringar föreslog RAÄ att om fornlämning 121 - ett röse av samma typ som nr 
123 - bevarades, skulle röset nr 123 kunna undersökas och borttagas.

RAÄ:s rekommendation till undersökning och borttagning, i detta tidiga skede 
av Hovshagaområdets planläggning, har sedermera varit vägledande för fornläm- 
ningens behandling. Intressant i sammanhanget är att plansituationen kring nr 123 
upprepade gånger förändrats sedan 1972. År 1977, då Hovshagaområdets första 
översiktsplan godkändes (dvs. fem år efter ämbetets yttrande), föreslogs fornläm- 
ningsområdet avsättas för uppförandet av en telestation. I den ändrade disposi
tionsplanen, godkänd 1985, hade Kungsgårdsvägens planerade sträckning ändrats, 
vilket ledde till att röset nr 123 istället kom att ligga inom mark avsatt för bostads
utbyggnad. Då området slutligen detaljplanerades (stadsplan för kv. Banvallen 
m.m. fastställd 1986-09-02), hade Kungsgårdsvägens sträckning på nytt ändrats. 
Planförslaget som berörde röset med en bullervall invid och V om vägen, förutsatte 
i enlighet med RAÄ.s rekommendation 1972, undersökning och borttagning av 
röset nr 123.

Röset undersöktes och borttogs 1985. Inga fynd påträffades i anläggningen och 
denna bedömdes utgöra ett odlingsröse av äldre datum.

Bevarade fornlämningar - plansituation
Inom delområde IV har 3 fornlämningar bevarats inom detaljplanelagd 
mark (fig. 10). Dessa utgörs av:
Växjö stad
nr 121 - ett röse, kvadratiskt, 14 x 14 m och ca 1,1 m h.
nr 122:2 - en skålgropshäll bestående av 19 gropar
nr 126 - ett röse, ca 30 m i Ødiam. och 3,5 m h. (Domfällerör).
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Av de bevarade fornlämningarna berörs två av bostadsutbyggnad (nr 121 
och 122:2 per. IV), medan en fornlämning ligger inom en nyanlagd kyrko
gård (nr 126 per. IV). Marken kring de två förstnämnda har i dagsläget 
(1988) ännu inte exploaterats.

Plansituationen för respektive fornlämningar visar att samtliga tre forn- 
lämningar skall bevaras inom parkmark eller naturpark. I två fall har 
grönområdet utformats utan hänsyn till fornlämningens närmiljö. Således 
ligger nr 121 i NÖ hörnet av ett 330 m 1. och 35-150 m br. naturmarks- 
område. Avståndet till närmaste huskropp i ett planerat bostadsområde S 
om röset kommer enligt planen att bli endast ca 16 m. Vad avser nr 122:2, 
så framkom denna skålgropshäll i samband med undersökningen och bort
tagandet av stensättningen nr 122:1. Trots att den senare togs bort på 
grund av att området skulle bebyggas med bostäder, avses skålgropshällen, 
på initiativ av planarkitekten, bevaras inom ett ca 18 x 20 m stort skydds
område inom det planerade bostadsområdet. Skyddsområdet har vidare 
försetts med foch punktprickning.

Fornlämning nr 126 är ett av Växjöområdets mäktigaste rösen och kal
las i folkmun Domfällerör. Röset som ligger på en markant höjd har i 
enlighet med planen bevarats inom ett ca 180 m 1. och 80 m br. skyddsom
råde i NÖ hörnet av Hovshaga nya begravningsplats. Skyddsområdet har 
utformats på ett sådant sätt att större delen av det höjdparti, varpå röset är 
beläget, ryms inom området. Vidare har skyddsområdet markerats med kf 
- enligt planbeskrivningen mark som skall omfattas av FML och anordnas 
enligt särskild skötselplan, upprättad av RAÄ.

Sammantaget visar materialet att av de 8 fornlämningar som varit före
mål för detaljplanering har 3 bevarats. Av dessa har en lagts inom park
mark, en inom naturpark samt en inom ett litet och väl avgränsat skydds
område i ett bostadsområde. I samtliga fall har fornlämningarna markerats 
på plankartan. Två lämningar har försetts med bestämmelserna f eller Kf 
samt punktprickad mark.

Bevarade fornlämningar - fältsituation
Fältbesiktningen av de bevarade fornlämningslokalerna har inte kunnat 
fullföljas då marken kring nr 121 och 122:2 i dagsläget (1988) inte exploa
terats. Beträffande röset ”Domfällerör” (nr 126) kunde konstateras att 
verkligheten utformats i enlighet med gällande detaljplan. Någon skadegö
relse kunde inte iakttagas.

Markägare, skötselsituation och skyltning
Marken inom fornlämningsområdena ägs i två fall av Växjö kommun. 
Dessa fornlämningar var icke vårdade och saknade skyltning. Den tredje 
bevarade fornlämningen, Domfällerör, ligger inom mark tillhörande Växjö



kyrkliga samfällighet. Skötselsituationen var här god och fornlämningen 
försedd med upplysningsskylt.

Fornlämningar inom dispositionsplaneområde
Utöver ovan behandlade fornlämningar finns inom delområde IV ytterliga
re 23 lokaler (fig. 10). Dessa utgörs av:
Växjö stad
nr 99 - ett röse, 10 m i diam. och 0,5 m h.
nr 101 - ett röse, 16 m i diam. och ca 1,5 m h.
nr 104 - ett röse, 1 8 m i diam. och ca 1,5 m h.
nr 105 - ett röse?, 12 m i diam. och ca 0,7 m h.
nr 106 - en stensättning?, rund, 7 m i diam. och 0,4 m h.
nr 107 - ett röse (rest av) 6 x 2 m och 0,4 m h.
nr 109 - ett röse, ca 22 m i diam. och ca 1;5 m h.
nr 110 - ett röse?, Ilmi diam. och ca 0,6 m h.
nr 111 - ett gravfält, 250 x 200 m, bestående av 90 fornlämningar
nr 112 - ett röse?
nr 113 - ett röse?
nr 115 - ett röse (plats för)
nr 116 - ett röse (rest av)
nr 119 - en rest sten?, 0,75 m h, 0,85 m hr. och 0,40 m tj.
nr 120 - ett röse, ca 22 m i diam. och 1,8 m h.
nr 124 - ett röse, ca 17 m i diam. och ca 1,75 m h. (Trollberget)
nr 125 — ett röse, ca 25 m i diam. och ca 3,0 m h.
nr 128 - en milstolpe av gjutjärn med stenfundament
nr 129 — en hällkista, ca 4 x 0,9 m (skadad)
nr 130 - en rösebotten, ca 22 m i diam. och 0,3 m h.
nr 153 - ett röse?, 15 m i diam. och 1,3 m h.
nr 161 - en stensättning, rund, 17 m i diam. och 0,5 m h.
nr 162:1 - en stensättning, rund, 10 m i diam. och 0,3 m h.
nr 162:2 - en stensättning, rund, 6 m i diam. och 0,25 m h.

Planerad exploatering
Som tidigare framhållits skall dispositionsplanen ange riktlinjerna för 
framtida markanvändning, exploatering och trafiksystem inom planområ
det. Enligt gällande översiktplan ligger 6 fornlämningar (nr 99, 111, 112, 
116, 161 och 162) inom s. k. utredningsområde, som reserverats för sam- 
hällsutbyggnad bortom år 2000. Planläggningen av dessa områden befin
ner sig således ännu i ett mycket tidigt skede. Likväl har redan två av forn- 
lämningarna (en skadad och en osäker) undersökts och borttagits. Beträf
fande de tre övriga lokalerna framhålls i planen att dessa är omistliga och 
skall bevaras. Därmed följer man antikvarisk myndighets rekommendatio
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Sju fornlämningar (nr 101, 104, 105, 106, 107, 109 och 110) ligger inom 
mark avsatt för allmänt ändamål. Den översiktliga planeringen innebär 
ingen nyexploatering av området, utan förutsätter ett bevarande av Lugn
ets sjukhusområde. I 1985 års dispositionsplan framhålls att ”rösemiljön 
inom Lugnets sjukhusområde är omistligt och skall bevaras”. Här avses dock 
endast de välbevarade rösena nr 101, 104 och 109, för vilka antikvarisk 
myndighet rekommenderat ett bevarande.

Vidare kommer två fornlämningar (nr 115 och 129) att beröras av 
bostadsutbyggnad. Det i äldre tid borttagna röset nr. 115 blev under 1985 
föremål för antikvarisk kontroll. Beträffande hällkistan nr. 129 så var 
denna, enligt antikvarisk myndighet samt 1985 års översiktsplan, avsedd 
att bevaras. År 1987 framlades ett förslag till detaljplan för området. I 
planbeskrivningen framhålles att det är värdefullt att iståndsätta och beva
ra hällkistan och låta den ingå i ett parkarrangemang. Hällkistan anses 
unik och tillför som sådan området en egen kvalitet.

Under 1987 undersöktes och borttogs nr 129 av Smålands museum. 
Enligt personal på museet berodde ändringen i hällkistans hantering på att 
man, först efter att ett detaljplaneförslag aktualiserades, företog en besikt
ning av fornlämningen i fält. Man kunde då konstatera att hällkistan var 
betydligt allvarligare skadad än vad man tidigare befarat, och därför inte 
betingade ett så stort värde som tidigare angivits.

Inom dispositionsplaneområdet berörs tre fornlämningar (nr 120, 128 och 
130) av skolanläggningar. I samtliga fall förutsätts ett bevarande. Endast 
nr 120 ligger inom mark som kommer att nyexploateras. Röset skall på 
rekommendation av antikvarisk myndighet bevaras. Beträffande nr 128 
och 130 så ligger dessa inom området för Hovs gamla skola. Enligt över
siktsplanen 1985 var områdena kring dessa fornlämningar avsatta för 
bostäder, dock med det förbehållet att Hovs skola skall ligga kvar. Ar 1987 
framlades ett detaljplaneförslag för området. Planförslaget innebär att sko
lan skall bevaras. I enlighet med läas rekommendationer framhålls att 
Hovs skola är av stort kulturhistoriskt värde och därför skall bevaras. På 
plankartan har området markerats med qm, vilket innebär att områdets 
karaktär bevaras och inte förvanskas. Avgränsningen av skyddsområdet 
kring skolan, har fått positiva följder för nr 128 och 130, eftersom dessa 
ligger inom skolområdet. Således innebär planförslaget, om detta fastställs 
i sin nuvarande form, att rösebottnen nr 130 bevaras, trots att denna tidi
gare var avsedd att undersökas och borttagas.

Inom dispositionsplaneområdet kommer två fornlämningar (nr 113 och 
119) att beröras av vägdragningar. En av dessa har redan undersökts och 
borttagits.

Endast tre fornlämningar (nr 124, 125 och 153) kommer inte att beröras 
av någon framtida exploatering, utan ligga kvar inom befintlig markan
vändning.
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Samråd
Remissyttranden och samrådsredogörelser visar att de antikvariska myn
digheterna i ett mycket tidigt skede av Hovshagaområdets översiktliga 
planläggning delgivits kommunens framtidsplaner. Således föreligger redan 
1965 en skrivelse från landsantikvarien till stadsplanekontoret, vari 
rekommendationer för fornlämningarnas behandling läggs fram. 1971-72, 
då frågan om förslag till dispositionsplan för Hovshaga åter aktualisera
des, föreligger ett remissyttrande från RAÄ (72-01-14). Yttrandet innehål
ler förutom uppgifter om vilka fornlämningar som berörs, också ett utlå
tande av mera övergripande slag. Således framhåller man från RAÄ:s sida 
att "skyddsområdena för de fornlämningar som skall bevaras inom planområdet 
preliminärt bör fastställas redan på dispositionsplanestadiet”. RAÄ föreslår där
för ett sammanträffande mellan representanter för RAÄ, landsantikvarien 
samt företrädare för Växjö kommun, så att fornlämningarnas framtida 
integrering i tätortsbebyggelsen kan bestämmas.

Nämnda sammanträffande ägde rum sommaren 1972 och resulterade 
omedelbart därefter i ett samlat yttrande från RAÄ (72-06-14). Detta ytt
rande har såväl vid Hovshagaområdets översiktliga planering (1977 och 
1985) som vid den påbörjade detaljplaneringen, varit vägledande för 
behandlingen av områdets fornlämningar. Trots att exploateringen av 
Hovshaga inte skett i den takt som ursprungligen förväntats, har någon 
förnyad prövning av fornlämningsbeståndets hantering inte gjorts av de 
antikvariska myndigheterna.

Antikvariska yttranden
Eftersom RAÄ:s yttrande från 1972 har haft sådan betydelse för behand
lingen av Hovshagaområdets fornlämningsbestånd, skall en kort redogö
relse för RAÄ:s rekommendationer ges.

I sitt yttrande förordar RAÄ ett bevarande av följande fornlämningar: nr 
120, 121, 124, 125, 126 - samtliga rösen, samt nr 128 - en milstolpe. 
Beträffande nr 120 och 121 framhåller RAÄ att stadsplanekontoret bör 
undersöka möjligheterna att integrera dessa i grönområde, i vilket om möj
ligt även några av stenmurarna bör ingå. För nr 124 anser RAÄ att stads
planekontoret bör pröva möjligheterna att förändra den tomtgräns som 
går genom fornlämningen, på så sätt att hela röset kommer att ligga 
antingen inom eller utom tomtmark. Avseende nr 125 och 126 föreslår 
RAÄ att rösena bör behandlas i ett sammanhang. Man vill "inte motsätta 
sig en lösning där fornlämningarna nr 125 och 126 får ett läge inom begravnings
plats, där begravningarna ej får ske inom visst avstånd från rösena. Möjligheterna 
att de båda rösena ej inarrangeras i begravningsplatsen bör även övervägas. 
Väsentligt är att all detaljplanering sker i samråd med landsantikvarien eller ämbe
tet”. Beträffande nr 128 framhålls endast att milstolpen bör bevaras för
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framtiden. Sammantaget består de fornlämningar, för vilka RAÄ föreslår 
ett bevarande av 5 gravrösen, ca 17 - 30 m i diam. och 1,1 - 3,5 m h. samt 
1 milstolpe.

RAÄ lämnar i sitt yttrande även rekommendationer för undersökning 
och borttagning av följande fornlämningar: nr 112, 113, 115, 116, 119, 
122, 123, 127, 129 och 130, bestående av 4 rösen varav 3 osäkra, 2 ska
dade rösen, 1 borttaget rose, 1 osäker stensättning, 1 rest sten? samt 1 ska
dad hällkista. Som framgår ovan utgörs, med undantag för nr 123, samtli
ga de fornlämningar för vilka RAÄ rekommenderar ett borttagande, av 
osäkra eller skadade lämningar.

Utöver ovan refererade riktlinjer för hanteringen av enskilda fornläm
ningar, anser RAÄ i sitt yttrande även att man inom dispositionsplaneom- 
rådet bör företa en kulturhistorisk undersökning omfattande fosfatkarte
ring, flygfotografering och bebyggelseinventering. I enlighet härmed har 
betydande områden inom Hovshaga blivit föremål för fosfatkartering. 
Resultaten härifrån har varit en hjälp för museet att lokalisera äldre 
bosättningsspår och därmed välja ut lämpliga områden för arkeologiska 
provundersökningar.

Som tidigare framhållits har RAÄ:s yttrande (72-06-14) i stor utsträck
ning bildat underlag för hanteringen av Hovshagaområdets fornlämningar. 
Ytterligare synpunkter på de enskilda fornlämningarnas inlemmande i 
samhällsplanerigen har endast undantagsvis lagts fram av de antikvariska 
myndigheterna.

I samband med utarbetandet av 1985 års dispositionsplan föreligger 
endast ett fåtal yttranden kring ovan nämnda fornlämningar. Beträffande 
nr 120 och 121 betonar la (84-07-26) och läa (84-08-?) att "det är ett starkt 
kulturhistoriskt önskemål att soldattorpet och fornlämningar inordnas i ett grön
område med bibehållen karaktär av kulturlandskap”. Då la 1985-12-13 tillstyr
ker detaljplanen, inom vilket nr 121 ligger, framhålls risken för slitage av 
fornlämningen och naturparken och att behovet av vård kommer att bli 
stort.

I samband med den fortsatta översiktplaneringen av Hovshaga 1985 har 
ytterligare fornlämningslokaler kommit att ligga inom framtida exploate
ringsområden. Rekommendationer för behandlingen av de berörda forn- 
lämningarna har presenterats i två remissyttranden (la 84-07-26 och läa 
84-08-?). I yttrandena tas endast de fornlämningar upp, vilka bedöms som 
”omistliga” och som "skall bevaras”. Dessa utgörs av 9 fornlämningar 
fördelade på fyra lokaler. Fornlämningsmiljön vid Gustavslund (nr 120 och 
121) har redan nämnts. Beträffande fornlämningsmiljön vid Lilla Fjäll (nr 
111, 161 och 162) framhålls från antikvarisk sida ”att vid utbyggnaden av 
område B7 bör detaljavgränsningen mot Lilla Fjälls gravfält studeras mycket 
noga”. Utöver dessa lokaler skall enligt la och läa ytterligare 4 fornläm
ningar bevaras, nämligen rösemiljön inom Lugnets sjukhusområde (nr. 101,
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104 och 109) och hällkistan vid Hovs skola (nr 129). Dessutom framhålls i 
yttrandena att ”med hänsyn till fornminnesrikedomen i Hovshaga kommer kul
turminnesvården att kräva arkeologisk dokumentation inför flera av utbyggnads- 
etapperna”.

Det kan slutligen konstateras att kontakten mellan kommunen och de 
antikvariska myndigheterna tycks ha fungerat mycket väl inom Hovshaga- 
området. Således har de antikvariska rekommendationerna för hanteringen 
av områdets 32 fornlämningslokaler lagts redan i samband med områdets 
översiktliga planläggning.

Några fornlämningar saknas dock i de antikvariska yttrandena — nr 99 
och 128. Förstnämnda utgör ett röse beläget i NÖ hörnet av dispositions- 
planeområdet. Den senare, som är en milstolpe av gjutjärn i ett fundament 
av sten, tas endast upp i ämbetets yttrande (72-06-14). Med hänsyn till att 
nr 128 berörs av ett detaljplaneförslag, är det anmärkningsvärt att de an
tikvariska rekommendationerna inte följts upp.

En jämförelse mellan de antikvariska remissyttrandena till 1977 respek
tive 1985 års dispositionsplaneförslag visar klara skillnader. Medan RAÄ:s 
yttrande 1972 omfattar samtliga inom planområdet befintliga fornläm
ningslokaler, tages i landsantikvariens och länsantikvariens yttranden 1984 
endast sådana lokaler upp, vilka är omistliga och skall bevaras. Detta inne
bär att vissa lokaler helt saknar antikvariska rekommendationer (nr 99, 
105, 106, 107, 110 och 153). Med undantag för nr 99 utgörs dessa av osäkra 
rösen.

Vidare kännetecknas yttrandena från 1980-talet av mera allmänna for
muleringar om ett bevarande av fornlämningsmiljöer. Detta står i stark 
kontrast till RAÄ:s yttrande 1972, då konkreta önskemål om utformning
en av fornlämningarnas närmiljö lämnas.

1 de fall rekommendationer finns om ett bevarande eller borttagande har 
dessa följts vid detaljplaneringen. Föreligger däremot ytterligare önskemål 
har endast undantagsvis hänsyn tagits härtill.

Sammanfattning
Inom delområde IV har 8 fornlämningar varit föremål för detaljplanering. 
Dessa ligger i huvudsak inom mark som planlagts under per. IV. I dagslä
get har 5 fornlämningar berörts av bostadsutbyggnad, 1 av väganläggning- 
ar och 2 av en nyanlagd kyrkogård. Inom 1985 års dispositionsplan ligger 
ytterligare 23 fornlämningar. Av dessa ligger 6 inom utredningsområde, 
avsett för samhällsutbyggnad bortom år 2000. Sju ligger inom område 
avsatt för allmänt ändamål, 2 ligger inom planerad bostadsmark, 3 ligger 
inom skolområden medan 2 berörs av vägdragningar. Endast 3 fornläm
ningar berörs inte av någon planerad markanvändning.

Hittills har 10 fornlämningar undersökts och borttagits. Dessa består av 
8 rösen (därav 3 osäkra, 1 starkt skadat röse samt 1 plats för röse), 1 häll-
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kista och 1 osäker stensättning. En granskning av fornlämningarna visar 
att dessa till stor del består av osäkra eller kraftigt skadade lämningar. Av 
materialet framgår även att fornlämningarna vanligen undersökts och 
borttagits i god tid före detaljplanering. Således ligger 5 av de 10 borttagna 
inom mark som ännu inte varit föremål för detaljplanering och exploate
ring (fig. 11).

Inom delområde IV har 3 fornlämningar bevarats inom detaljplan. 
Dessa utgörs av 2 rösen och 1 skålgropshäll. Det ena röset, Domfällerör, 
utgör ett av Växjötraktens mäktigaste rösen. Fornlämningarna har i ett fall 
bevarats inom parkmark inom en nyanlagd kyrkogård, i ett fall inom en 
naturpark i anslutning till ett planerat bostadsområde med flerfamiljshus 
samt i ett fall inom ett skyddsområde inom samma planerade bostadsom
råde.

Trots att samtliga tre områden planlagts under per IV uppvisar planma
terialet flera brister ifråga om utformningen av fornlämningarnas närmiljö. 
Endast beträffande Domfällerör har hänsyn tagits till rösets närmiljö. Vad 
övriga två fornlämningar beträffar avses ett röse ligga endast 16 m från 
närmaste huskropp i ett intilliggande bostadsområde, medan en skålgrops
häll kommer att bevaras inom ett 18 x 20 m stort skyddsområde inom 
samma bostadsområde. I två fall har fornlämningar försetts med f eller Kf 
samt i ett fall med punktprickning. Endast i ett fall föreligger dock ett klart 
samband mellan de antikvariska myndigheternas rekommendationer och 
planbestämmelserna. I samtliga fall har fornlämningarna markerats på 
plankartan.

Eftersom endast en av de bevarade fornlämningarna i dagsläget (1988) 
ligger inom mark som exploaterats i enlighet med fastställd detaljplan, har 
en kontroll av planförverkligandet inte kunnat fullföljas.

Marken inom områdena med bevarade fornlämningar ägs i två fall av 
Växjö kommun och i ett fall av Växjö kyrkliga samfällighet. Skötselsitua
tionen var god beträffande Domfällerör, där det också fanns upplysnings- 
skylt. Övriga två lokaler saknar skyltning och var ej vårdade.

Inom Hovshagaområdet har den översiktliga planläggningen haft stor 
betydelse vid hanteringen av de synliga fornlämningarna. Redan kring 
1960-talets mitt inleddes de första samtalen mellan landsantikvarien och 
stadsarkitektkontoret. Först i början av 1970-talet tog planarbetet åter fart 
och då kopplades de antikvariska myndigheterna (RAÄ) på allvar in, för 
att ta ställning till vilka fornlämningar som skulle bevaras respektive bort
tagas. Vid utarbetandet av den nya dispostionsplanen på 1980-talet hade 
läa övertagit RAÄ:s roll som samrådspartner och beslutande myndighet. 
Kontakten mellan kommunen och de antikvariska myndigheterna tycks 
genomgående ha fungerat väl.

Ser man till de antikvariska yttrandenas karaktär så förordas i 12 fall ett 
bevarande. Fornlämningarna utgörs av välbevarade rösen, några stensätt-
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Fig. 11. Arkeologiskt undersökta och borttagna fornlämningar inom delområde 
IV fr.o.m. 1967. Tidpunkten för undersökningen ses i förhållande till planfaststäl- 
lelsen.
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ningar samt 1 gravfält och 1 milstolpe. I de 11 fall då ett borttagande 
rekommenderas består fornlämningarna företrädesvis av skadade eller 
osäkra lämningar. Intressant i sammanhanget är en jämförelse mellan 
remissyttrandena till det äldre respektive yngre dispositionsplaneförslaget. 
Medan RAÄ:s yttrande 1972 omfattar samtliga fornlämningar inom dis- 
positionsplaneområdet, tages i la och läas yttrande 1984 endast de lokaler 
upp vilka anses vara omistliga och skall bevaras.

Dessutom talas i yttrandena från 1980-talet allmänt om ett bevarande 
av hela fornlämningsmiljöer. Detta skall ställas mot RAÄ:s mer specifika 
önskemål och förslag om planlösningar för enskilda fornlämningslokaler.

Har då de antikvariska rekommendationerna följts vid planläggningen 
av de olika fornlämningsområdena? Materialet visar att i de fall förslag 
om bevarande eller borttagande förekommer, har dessa rekommendationer 
genomgående följts. Föreligger däremot ytterligare önskemål beträffande 
fornlämningarnas inlemmande i planområdet, har endast undantagsvis 
hänsyn tagits härtill (se nr!20, 121,124, 125 och 126).

Delområde V Teleborg

Planläggning och exploatering
Det femte och sista delområdet inom undersökningsområdet är Teleborg, 
Växjös sydligaste stadsdel. I likhet med Hovshaga är Teleborg en ny stads
del, inom vilken det sker en fortlöpande planläggning och exploatering.

I 1965 års generalplan för Växjö stad finns Teleborg utlagd som framti
da bostadsområde och ny stadsdel. Sin principiella utformning fick stads
delen i samband med en dispositionsplanetävling i slutet av 1960-talet. År 
1969 principgodkändes dispositionsplanen som ett arbetsprogram för 
detaljplanering. Till följd av ändrade förutsättningar i bostadsutbyggnaden 
reviderades planen 1974-78. Avsikten med den nya planen som godkändes 
1978 var dels att för kommunfullmäktige redovisa planläget - dvs. de 
sedan år 1969/70 detaljplanelagda och utbyggda kvarteren, dels att få de 
ändringar prövade, vilka kommit fram under planarbetet.

Den detaljplanelagda marken inom Teleborg utgör i nuläget (1988) ca 
2/3 av hela dispositionsplaneområdet. Marken som i huvudsak planlagts 
under per. III - IV, har avsatts för bostäder samt för service- och skolan
läggningar. I planområdets NÖ del har en större yta avsatts för högskolans 
verksamheter (fig. 12). Inom Teleborg har även dssa av områdets V och S 
delar undantagits från planläggning.

Vad avser framtida exploatering kommer denna att följa riktlinjerna i 
1978 års dispositionsplan. Detta innebär att återstående ytor inom Tele- 
stad V om Teleborgsvägen, Östra Teleborg och området SV om Teleborgs- 
vägen planläggs och exploateras.

Sedan antagandet av 1978 års översiktsplan har delar av Telestad och
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Fig. 12. Delområde V Teleborg.

Östra Teleborg varit föremål för översiktlig planutredning. Utredningarna, 
som har olika utformning, innehåller en kartläggning av befintliga förhål
landen inom planområdena, med hänsyn till bl. a. natur- och landskaps
bild, geologi, ledningsnät och markägareförhållanden. Utredningarna inne
håller även en redovisning av fasta fornlämningar och kulturhistoriskt vär
defull bebyggelse. Sammantaget bildar materialet underlag för detaljplane
ring inom Telestad och Östra Teleborg.

Utbyggnaden av Teleborgsområdet har inte kunnat fortgå utan kritik. 
Främst har denna riktats mot exploateringen av Östra Teleborg, som ligger 
inom god jordbruksmark (Länsstyrelsens yttrande 82-11-22).

Med framtagandet av förslag till stadsplan för området S Stallvägen, den 
första bebyggelseetappen inom Östra Teleborg, ville kommunen få prövat 
huruvida statsmakternas riktlinjer för hushållning med jordbruksmark 
utgjorde hinder för den sedan länge planlagda utbyggnaden av området. 
Planen underställdes regeringens prövning på grund av denna principfråga.
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Teleborgsområdets utbyggnad
Det kan här tilläggas att erinringarna mot en exploatering av Teleborgs- 
höjden gällt inte bara ianspråktagande av jordbruksmark för bebyggelse, 
utan även andra förhållanden såsom att

□ området utgör ett värdefullt grönområde
□ dagvatten från området skulle förorena sjön Trummen
□ fornlämningar skulle förhindra bebyggelse
□ bullerproblem och klimatproblem skulle försvåra en ändamålsenlig bebyggelse
□ bebyggelsen äventyrar en fågellokal i Skirsjön.

Sammantaget har dessa erinringar dock inte kunnat förhindra planlägg
ning och exploatering av Östra Teleborg. Kommunens argument för en 
fortsatt utbyggnad av Teleborg har i huvudsak kretsat kring att en fördröj
ning skulle skapa allvarliga förseningar i bostadsbyggnadsprogrammet 
med påföljande kommunalekonomiska konsekvenser (läa yttrande 82-11- 
22,s.l-3).

Fornlämningar och planering
Inom Teleborg finns 15 registrerade fornlämningslokaler (18 fornlämning
ar). Av dessa har i dagsläget 4 st. varit föremål för detaljplanering, samtli
ga under per. IV. Dessa består av 3 sentida lämningar (1 milstolpe, 1 sten
mur samt 1 kvarngrund) samt 1 förhistorisk boplatslämning. Den senare 
som framkom genom arkeologiska provundersökningar av ett område med 
förhöjt fosfatvärde, kommer inte att medtagas i den följande analysen.

Ytterligare 11 fornlämningar ligger inom dispositionsplaneområdet. 
Dessa utgörs av 5 rösen, 1 rösebotten med hällkista, 1 lokal med röse och 
stensättning, 2 lokaler med 1 respektive 3 stensättningar samt 2 gravfält. 
Av dessa fornlämningar har 1 milstolpe (nr 28) och 1 stensättning (nr 43) 
borttagits i samband med annan exploatering. Dessutom har ett röse (nr 
18) utsatts för omfattande ödeläggelse. Dessa 3 fornlämningar ingår även i 
avsnitt 3.13.

Materialbeskrivning och utvärdering
Flår redovisas fornlämningarnas behandling inom delområde V - Tele
borg. Liksom inom Hovshagaområdet har särskild vikt lagts vid den över
siktliga planeringens betydelse för fornlämningarnas hantering.

Borttagna fornlämningar
Inom Teleborgsområdet har inga fasta och synliga fornlämningar bortta
gits i samband med nyexploatering inom detaljplanelagd mark. Däremot 
har 2 fornlämningar borttagits i samband med annan verksamhet. Beträf
fande milstolpen nr 28, så upptäcktes det först vid projektets fältbesiktning
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1988 att denna tagits bort. Borttagandet som skett utan antikvarisk kon
troll, bör ha skett före 1976, eftersom milstolpen saknas i Smålands muse
ums kulturhistoriska utredning. Av nämnda utredning framgår även att 
stensättningen nr 43 borttagits. Tidpunkten för borttagandet är inte känd. 
Däremot torde verksamheter förknippade med det intill fornlämningen 
belägna vattentornet, ha samband härmed. Sistnämnda fornlämning ligger 
utanför detaljplan.

Bevarade fornlämningar inom detaljplan - plansituation
Inom delområde V har 2 fornlämningar bevarats inom detaljplan. Dessa
utgörs av:
Växjö stad
nr 22 - kvarngrund
nr 42 - stenmur.

Nr 22 har berörts av bostadsutbyggnad och nr 42 av en vägomläggning 
och ett nyanlagt skolområde. Plansituationen visar att kvarngrunden kom
mer att ligga inom ett bostadsområde med flerfamiljshus, dvs. inom 
exploateringsområde. Stenmuren skall bevaras inom ett smalt stråk av 
parkmark mellan Teleborgsvägen och Ljungfälleskolan. Grönytans största 
bredd kommer efter omläggningen av Teleborgsvägen att vara ca 40 m. 
Området har i planen inte försetts med några kompletterande bestämmel
ser.

Från antikvarisk sida finns ett klart formulerat önskemål om ett beva
rande av stenmuren. Kvarngrunden anser man däremot kunna borttagas 
efter vederbörlig undersökning. Eftersom området kring nr 22 ännu inte 
exploaterats är det oklart huruvida lämningen slutgiltigt kommer att bort
tagas.

Ett bevarande av sentida kulturlämningar är sällan förekommande i det 
material som analyserats i Växjö. Bevarandet av stenmuren kan ses som ett 
försök från antikvarisk sida att inom planområdet tillvarata vissa kultur
historiska element. Tyvärr har nr 42 bevarats i ett klämt läge mellan väg 
och bebyggelse. Stenmuren utgör därmed ännu ett exempel på ett objekt
bevarande där ingen hänsyn tagits till den kringliggande miljön.

Bevarade fornlämningar - fältsituation
Besiktningen i fält visar att marken kring nr 22 ännu inte exploaterats. 
Utvärderingen kan i detta läge därför inte fullföljas. Beträffande nr 42 
visade sig de faktiska förhållanderna stämma väl överens med plansituatio
nen, med undantag för att Teleborgsvägens nya sträckning ännu inte 
omlagts. Ingen skadegörelse kunde iakttagas.
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Markägare, skötselsituation och skyltning
Marken ägs i bägge fall av Växjö kommun. Skötseln inom parkmarksom- 
rådet kring nr 42 var vid besiktningstillfället starkt eftersatt. Vegetationen 
bestod av täta björkbestånd och högt gräs. Bägge kulturlämningarna sak
nar upplysningsskylt.

Fornlämningar inom dispositionsplaneområde
Förutom de lämningar som presenterats ovan finns inom delområde V 
ytterligare 10 fornlämningar (fig. 12). Dessa utgörs av:
Växjö stad
nr 11 - ett gravfält, ca 60 x 33 m, bestående av 10 fornlämningar 
nr 12 - ett gravfält, ca 155 x 90 m, bestående av 15 fornlämningar 
nr 16 - ett röse, ca 19 m i diam. och ca 1,5 m h.
nr 17:1-2 - 1) ett röse med brätte, 21 m i diam och 1,25 m h. 2) en stensättning?,

6 m i diam.
nr 18 - en rösebotten med hällkista, ca 18 m i diam. och 0,1 m h 
nr 29 - ett röse med hällkista, ca 16 m i diam. och ca 1,2 m h 
nr 30 - ett röse med hällkista, ca 14 m i diam. och 0,9 m h. 
nr 31 - ett röse med hällkista, ca 11 m i diam. och ca 0,8 m h. 
nr 33 - ett röse, ca 15 m i diam. och ca 1,0 m h.
nr 35:1-3 - 3 stensättningar, runda, 1) 9 m i diam och ca 0,3 m h. 2) 6 m i diam. 

och ca 0,3 m h. 3) 8-9 m i diam. och ca 0,3 m h.

Planerad exploatering
Endast 2 av dessa 10 fornlämningar (nr 16 och 18) kommer framöver att 
beröras av bostadsutbyggnad. Enligt detaljplaneprogram för Telestad kom
mer nr 18, som utgörs av ett starkt skadat röse, att bli föremål för under
sökning och borttagning. Nr 16, ett välbevarat röse, avses däremot att 
bevaras inom parkmark intill det planerade bostadsområdet. Fornlämning 
nr 17 (1 röse och 1 stensättning) berörs inte direkt av planprogrammet, 
men dess närhet till planområdet liksom nära samband med nr 16 och 18 
motiverar likväl en redovisning. Således avses marken närmast nr 17 att 
utläggas som parkmark, vilket innebär att den visuella kontakten med nr 
16 bibehålies. Den föreslagna behandlingen av nr 16 och 17 stämmer väl 
med de riktlinjer för skyddsområde som lämnats av Smålands museum. 
Det är emellertid oklart huruvida nr 17 i framtiden kommer att beröras av 
exploatering. Genom detaljplaneområdet Telestad har gränsen för markex
ploatering redan vidgats utanför 1978 års dispositionsplans sydgräns. En 
ytterligare utvidgning kan därför inte uteslutas. För att förebygga att röse- 
na nr 16 och 17 i framtiden helt omslutes av bebyggelse fordras väl tilltag
na skyddsområden.

Beträffande fornlämning nr 33 föreligger i dagsläget inte några förestå
ende exploateringsanspråk. Enligt 1978 års dispositionsplan kommer man
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först i en framtida områdesplan att ta ställning till markanvändning inom 
område 4. Röset är idag beläget på tomtmark.

Fornlämningar undantagna från detaljplan
Inom Teleborgsområdet har inte mindre än 6 fornlämningar (nr 11, 12, 29, 
30, 31, 35:1-3) undantagits från planläggning.

I 1969 års dispositionsplan för Teleborg framhålls att: ”Vid torpet Lybeck 
finns en fornlämning som med ett omgivande skyddsområde bör bevaras” (troli
gen efter las rekommendationer). Med ”fornlämning” åsyftas här de tre 
rösena nr 29, 30 och 31. Trots intentioner om utläggande av skyddsområ
de kring gruppen av fornlämningar har något sådant inte utlagts. Istället 
har detaljplanering och utbyggnad av intilliggande markområden resulte
rat i att fornlämningarna idag ligger endast ca 30 m från ett bostadsområ
de med flerfamiljshus.

Fornlämning nr 35:1-3, bestående av tre stensättningar, har bevarats 
inom ett grön- och fritidsområde som undantagits från planläggning. Av 
1969 års plan framgår följande: ”Övriga inom området befintliga fornlämning
ar är av mindre intresse och kan borttagas efter undersökning.” Från år 1971 
finns ett tillstånd till undersökning och borttagning av stensättningarna, då 
man på platsen ville placera schaktmassor i syfte att anlägga en skidbacke. 
Detta projekt fullföljdes aldrig, utan fornlämningen fick ligga kvar inom 
grönområde. Marken N och V om fornlämningen har detaljplanelagts 
1971 och bebyggts med småhus. Stensättningarna har en perifer belägen
het inom grönområdet - endast 10 m från närmaste husgrupp. Då forn
lämningen ursprungligen var avsedd att borttagas, torde dess närvaro inte 
ha haft någon betydelse för att grönområdet undantagits från planlägg
ning.

Slutligen har två gravfält (nr 11 och 12) undantagits från planläggning i 
samband med den översiktliga planutredningen av Östra Teleborgsområ
det. Gravfälten, som har ett naturskönt läge på Teleborgshöjden, hade 
ursprungligen, dvs. enligt 1969 och 1978 års översiktplaner, utlagts som 
reservområde respektive område avsatt för bostäder. Vid planutredningen 
1981 av Östra Teleborg sammanvägdes Smålands museums synpunkter - 
som var för ett bevarande - med områdets ur exploateringssynpunkt 
ogynnsamma förutsättningar. Sammantaget resulterade detta i att fornläm- 
ningsområdena tillsammans med kringliggande markarealer undantogs 
från planläggning och exploatering. Som argument för en snävare avgräns- 
ning av exploateringsområdet mot Ö än vad som angivits i dispositionspla
nen, framfördes följande (Rapport 1 1981, s. 24):

□ Området utgör fornlämningsområde, vilket åtnjuter skydd enligt lag.
□ Området innehåller speciella naturvärden med ekskog i parkliknande forma

tion.
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□ Området är sårskilt kuperat och svårexploaterat med hänsyn till lutningar och
ytlig bergnivå.

□ Området är särskilt svårt att försörja ur VA-synpunkt, vilket kan leda till excep
tionellt höga exploateringskostnader.

Samråd och antikvariska yttranden
Som framgått ovan har planläggningen och exploateringen av Teleborgs- 
området föregåtts av två översiktsplaner, en översiktlig planutredning för 
Östra Teleborg samt en översiktlig markdisposition för Telestad.

Överläggningar mellan kulturminnesvården och kommunen beträffande 
behandlingen av fornlämningar och andra kulturhistoriska värden inom 
planområdet, har i huvudsak förts i samband med denna översiktliga plan
läggning.

I samband med utarbetandet av den första översiktsplanen 1969 saknas 
skriftliga belägg för samråd. Att samråd bör ha ägt rum, framgår dock av 
planbeskrivningen, som innehåller några vaga formuleringar beträffande 
bevaranden och borttaganden av fornlämningar.

I samband med framläggandet av 1978 års dispositionsplan föreligger 
ett remissyttrande (1978-04-18) från Smålands museum. Yttrandet är av 
allmän karaktär och innehåller stark kritik mot en exploatering av Tele- 
borgshöjden. Således betonas Teleborgshöjdens betydelse som äldsta kolo
nisationsområde i Växjö tätorts närhet. Vidare framhålls att det i området 
öster om Teleborgsvägen finns ett dominerande odlingslandskap som bl. a. 
uppvisar ett flertal historiska odlingsstadier, vilka utgör värdefull doku
mentation av den tidigare bebyggelsen. Dessutom, påpekas från museets 
sida, att man kan inte utesluta att det inom området förekommer icke syn
liga lämningar av förhistorisk art. Mot bakgrund av ovan nämnda syn
punkter finner kulturminnesvården det angeläget att ”dessa Växjös äldsta 
bebyggelsecentra undantas från exploatering för att den historiska kontinuiteten 
icke skall gå förlorad. Om exploatering kommer till stånd oaktat detta bör fosfat
kartering av området ske för att kartlägga vilka områden som måste bli föremål för 
arkeologisk undersökning”.

Med hänsyn till att översiktsplanen godkändes samma månad (april 
1978), framstår museets kritiska hållning till en exploatering av Teleborgs- 
höjden som ett slag i luften. Att kritiken inte framförts i ett tidigare skede 
framstår också som märkligt, inte minst mot bakgrund av att Smålands 
museum redan 1976, på uppdrag av Växjö kommun, Stadsplanekontoret, 
utförde en kulturhistorisk utredning kring Teleborg. Utredningen var 
avsedd att användas som ett hjälpmedel i planeringsarbetet för att skapa 
förståelse för ”de historiska realiteter som kulturlandskapet rymmer” (1976, 
s. 4). Museets utredning har senare använts som underlagsmaterial i den 
översiktliga planutredningen som företogs 1981 inom Östra Teleborg. 
Däremot har materialet utnyttjats varken i 1978 års dispositionsplan eller i
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markdispositionsplanen för Telestad 1988. Trots detta torde utredningen 
haft betydelse för hanteringen av Teleborgsområdets fornlämningar. En 
närmare redogörelse för utredningens innehåll kommer därför att lämnas 
nedan.

De antikvariska myndigheternas kritiska hållning till en exploatering av 
Teleborgshöjden framskymtar även i las yttrande (82-02-03) till stadsplan 
för område Söder Stallvägen. Av yttrandet framgår att la anser ”det olyck
ligt att kommunen ianspråktager området för byggnadsändamål. Från kulturhisto
risk synpunkt vore ett aktivt jordbruk att föredraga.” Utöver ovan refererade 
yttranden föreligger även ett yttrande (88-01-15) från Länsstyrelsen över 
förslag till markdispositionsplan för Telestad. Yttrandet innehåller följande 
formulering beträffande berörda fornlämningar. ”Delområde 4 bör dock ges 
en något annorlunda avgränsning i söder, så att avståndet mellan blivande bebyg
gelse och befintlig fornlämning (R 16) blir större. Beträffande fornlämningarna i 
övrigt skulle programmet vinna på en något utförligare beskrivning av dessa (se 
bilagda utdrag ur fornminnesregistret) samt att alla tre redovisas med registernum
mer.”

Kulturhistorisk utredning för Teleborg
Utredningens inledande avsnitt Innehåller en kort redogörelse för begrep
pet kulturminnesvård samt för syftet med utredningen (s. 4).

”Med kulturlandskap avses den mark som omger oss och som på något sätt påver
kas av människan....Kulturlandskapet består av komponenter från olika tidsepoker 
som tillsammans ger landskapsbilden en historisk kontinuitet... Idag kan vi på 
mycket kort tid totalt omvandla ett landskapsavsnitt eller en hel landskapsbild...En 
kulturhistorisk utredning skall därför ses som ett hjälpmedel i planeringsarbetet. 
Målsättningen är att skapa förståelse för de historisk realiteter som kulturlandska
pet rymmer. En medveten planering, baserad delvis på historisk kunskap, där man 
tillvaratar och utnyttjar landskapets egenart skapar förutsättningar för en naturlig 
kontakt med en förfluten tid.”

Först lämnas i utredningen en historisk översikt över bebyggelseutveckling
en inom Teleborgsområdet. Utredningen rymmer därefter en redogörelse 
för de fasta fornlämningar, vilka kan komma att beröras av framtida 
exploatering. Slutligen lämnas i utredningens sammanfattning generella 
riktlinjer för kulturminnesvårdens intressen, dvs. allmänna önskemål om 
ett bevarande av fornlämningar, värdefull bebyggelse samt vägar och olika 
kulturlandskapselement. Vad avser de fasta fornlämningarna, som ju är av 
särskilt intresse i detta sammanhang, så bedöms gravfälten nr 11 och 12, 
rösena nr 16 och 17 samt stenmuren nr 42 ”vara av sådan dignitet att de bör 
bevaras för framtiden och därvid omges med så stora friområden att bestämmelser-
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na i FMLs 3§ uppfylls”. I en särskild kartbilaga lämnas dessutom rekom
mendationer för avgränsning av skyddsområden kring nr. 11 och 12 lik
som kring nr 16 och 17. I anslutning härtill betonas även att dessa forn- 
lämningsområden på sikt bör ingå i någon form av markvårdsprogram. 
Fornlämningarna nr 18, 22 och 43 kan enligt museets uppfattning under
sökas och borttagas.

Det är slutligen anmärkningsvärt att utredningen inte innehåller några 
formuleringar beträffande eventuell förekomst av under mark dolda läm
ningar. (Jfr SM remissyttrande 78-04-18.)

Sammanfattning
Inom delområde V har 3 synliga fornlämningar berörts av detaljplanering. 
Samtliga ligger inom mark som planlagts under per. IV. Ytterligare 11 
fornlämningar ligger inom 1978 års dispositionsplan. Endast 2 av dessa 
berörs direkt av framtida planläggning i form av bostadsutbyggnad. Inte 
mindre än 6 fornlämningar ligger inom mark som undantagits från plan
läggning. Ingen synlig fornlämning har hittills borttagits i samband med 
detaljplaneläggning inom Teleborgsområdet. Däremot har två st. (1 mil
stolpe och 1 stensättning) borttagits utan antikvariskt medgivande och 
kontroll. Tidpunkt och omständigheter kring borttagandena är oklara.

Inom delområde V har 2 fornlämningar (1 kvarngrund och en stenmur) 
bevarats inom detaljplan. Materialets litenhet lämnar inga möjligheter till 
några generella slutsatser beträffande fornlämningarnas behandling. 
Beträffande kvarngrunden så har denna i den fastställda detaljplanen för
lagts till en mindre grönyta inom det planerade bostadsområdet. Området 
har ännu inte exploaterats och frågan om ett bevarande eller borttagande 
av grunden står fortfarande öppen. Bevarandet av stenmuren har däremot 
skett genom rekommendationer från antikvarisk myndighet och skall ses 
som ett försök att tillvarata vissa kulturhistoriska element i landskapet.

Kännetecknande för Teleborgsområdet är det stora antal fornlämnings- 
lokaler som undantagits från planläggning. I inte mindre än 6 av 14 fall 
har fornlämningarna bevarats inom områden, vilka redan i samband med 
den översiktliga planeringen undantagits från fortsatt planläggning. I 5 fall 
har man från antikvarisk myndighet rekommenderat ett bevarande samt 
utläggande av skyddsområde. I 2 fall föreligger även förslag på skyddsom
rådenas avgränsning.

En granskning av dessa 6 fornlämningslokaler visar i flera fall på mindre 
lyckade lösningar vad avser fornlämningens integrering i bebyggelsemiljön. 
Inom de områden, vilka planlagts kring 1970-talets början, är närheten till 
angränsande exploateringsytor påtaglig. Således har ingen hänsyn tagits till 
närmiljön kring fornlämningen.

Två järnåldersgravfält (nr 11 och 12) i Teleborgsområdets östra del avvi-



ker från detta mönster. Fornlämningarna ligger i en del av Teleborgsområ- 
det som först i början av 1980-talet var föremål för en översiktlig planut
redning. Utredningen resulterade bl.a. i att ett större område kring de båda 
gravfälten undantogs från planläggning. Planmaterialet visar att fornläm- 
ningssituationen, tillsammans med vissa för byggnationer ogynnsamma 
förhållanden såsom områdets geologiska, hydrologiska och naturmässiga 
förutsättningar, sammantaget varit vägledande för en ändring av planom
rådets ursprungliga utsträckning.

Om samrådsförfarandet kan sägas att man från kulturminnesvårdens 
sida haft liten delaktighet i den första översiktliga planutformningen av 
Teleborgsområdet, som ledde till 1969 års dispositionsplan. Kulturminnes
vårdens integrering har dock gradvis förbättrats sedan 1970-talets mitt. 
Särskilt viktig i detta sammanhang torde den kulturhistoriska utredningen 
ha varit som Smålands museum utförde 1976 på uppdrag av kommunen.

Även remissyttranden och översiktligt planmaterial för Östra Teleborg 
(1981) och för Telestad (1988) ger vid handen att de antikvariska myndig
heternas insyn i planeringen samt möjligheter att tillgodose kulturminnes
vårdens intressen avsevärt förbättrats under denna period. Av remissytt
randen framgår att man från antikvarisk sida varit starkt kritisk mot en 
exploatering av Teleborgshöjden. Kritiken framfördes först i slutet av 
1970-talet och har inte kunnat hindra en fortsatt utbyggnad av Teleborgs
området. I övrigt har man från kulturminnesvårdens sida på många sätt 
fått gehör för sina synpunkter. Härmed avses inte bara synpunkter på be
varandet av synliga fornlämningar, utan också rekommendationer beträf
fande utförandet av fosfatkarteringar och senare även arkeologiska under
sökningar.
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Karakteristik och utvärdering av fornlämningars 
behandling inom planlagd mark - de antikvariska 
myndigheternas policy
I följande avsnitt utvärderas fornlämningarnas behandling inom de fem 
delområdena Öjaby/Räppe, Sjöudden och Västra industriområdet, Hov, 
Hovshaga och Teleborg. Förhållandena inom delområdena skiljer sig på 
flera punkter. Dels representerar de olika typer av exploatering, dels har 
utbyggnaden skett under olika perioder. Fornlämningssituationen varierar 
inom varje delområde men är som helhet representativ för Växjöområdet.

En redogörelse för materialsituationen inom varje delområde har tidiga
re givits i respektive områdesbeskrivningar. Avsnittet avslutas här med en 
sammanfattande karakteristik och utvärdering av fornlämningarnas be
handling i planerings- och exploateringsprocessen. Avsnittet innehåller 
även synpunkter på de antikvariska myndigheternas argumentation och 
policy för fornlämningarnas behandling.
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Fornlämningssituation
Inom delområde I-V finns 82 fornlämningslokaler, dvs. ca 1/3 av det sam
manlagda fornlämningsantalet inom hela Växjö undersökningsområde 
(UO). Av dessa ligger 35 st. i dagsläget (1988) inom detaljplan. Övriga lig
ger till stor del inom översiktligt planlagd mark, dvs. markområden som 
kommunen i framtiden avser att detaljplanelägga och exploatera.

Antalet fornlämningar är inom delområdena 89 st. Dessa utgörs av 47 
rösen, 19 stensättningar, 9 gravfält, 1 hällkista, 1 rest sten, 4 hällrist- 
ning/skålgropsförekomster, 4 milstolpar, 1 offerkälla samt 2 kulturläm
ningar.

Borttagna fornlämningar
Sammantaget har 23 fornlämningar borttagits (fig. 13). I 6 fall har bortta- 
gandena skett i samband med exploaterande verksamheter som föregått 
planläggningen. Således har 1 stensättning borttagits sannolikt i samband 
med anläggandet av ett vattentorn, 2 milstolpar borttagits vid grustäkt 
medan en tredje milstolpe tagits bort av okänd orsak. Dessutom har 2 
gravfält allvarligt skadats av äldre villabebyggelse.

Typiskt för dessa borttaganden är att de skett utan antikvariskt tillstånd 
och övervakning. Vidare har de, med undantag för gravfälten, borttagits 
fr.o.m. 1960-talet och framöver.

Inom de fem delområdena har 17 fornlämningar avlägsnats i samband 
med planläggning och exploatering (fig. 13). Dessa utgörs av 11 rösen, 3 
stensättningar, 1 hällkista och 2 skålgropsförekomster. Av dessa har två 
borttagits av misstag, då de av landsantikvarien inte markerats på under
lagsmaterialet.

Ser man till fornlämningssituationen i stort inom delområdena, förelig
ger ett nära samband mellan fornlämningstypernas mängd och antalet 
borttaganden. Således förklaras den relativt sett höga andelen borttagna 
rösen av att röset är den i särklass vanligaste fornlämningstypen inom UO. 
Den främsta orsaken till fornlämningarnas borttaganden är utbyggnad av 
bostadsområden (10 st.), vilket är den vanligaste exploateringstypen inom 
UO. I mindre utsträckning har industriutbyggnad (3 st.), vägbyggnationer 
(3 st.) samt anläggande av kyrkogård (1 st) orsakat borttaganden (fig. 14).

Fornlämningarna har genomgående borttagits under per. III (6 st.) och 
per. IV (10 st.). Endast en fornlämning har tagits bort under per. I och II. 
Ökningen under de senare perioderna hänger nära samman med den 
omfattande exploateringsverksamhet som ägt rum i Växjö sedan 1960- 
talet och framöver.

I allmänhet har fornlämningarna borttagits efter detaljplanens faststäl- 
lelse. Här utgör Hovshagaområdet ett undantag, då ett betydande antal 
fornlämningar avlägsnats redan i samband med den översiktliga planlägg
ningen. Enligt antikvarisk personal på Smålands museum berodde detta på
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att man vid tidpunkten för borttagandena hade ett i det närmaste bindan
de belägg för en exploatering, men att denna av olika anledningar sedan 
fördröjts inom den kommunala hanteringen.

Bevarade fornlämningar
Inom delområde I-V har 62 fornlämningslokaler bevarats. Av dessa ligger 
23 st. inom detaljplan och 39 st. inom dispositionsplan (fig. 14). Mer än 
hälften av de fornlämningar (12 st.) som ligger inom detaljplan har berörts 
av bostadsutbyggnad (nyexploatering). I övrigt har fornlämningarna 
påverkats av äldre villabebyggelse (3 st.), industriutbyggnad (3 st.), skolan
läggningar (2 st.), kyrkogårdsanläggningar (2 st.), vägbyggnationer (2 st.) 
samt av kombinerad väg/skola (1 st.). Ser man till hur fornlämningarna 
har bevarats visar det sig att dessa i inte mindre än 17 fall bevarats inom 
parkmark. Övriga lämningar har bevarats inom kvartersmark.

Fornlämningar inom parkmark
Med hänsyn till att inte mindre än 2/3 av fornlämningarna inom detaljplan 
bevarats inom parkmark torde en granskning av denna typ av bevarande 
vara påkallad. Växjömaterialet visar att storleken och utformningen av 
grönområdena vanligen bestämts av omgivande exploateringsytor samt av 
topografiska och naturmässiga förhållanden. I 8 fall har parkmarksområ- 
dena utformats kring själva fornlämningen. Dessa grönområden är genom
gående små och av servitutskaraktär, dvs. de skall skydda fornlämningen 
mot verksamheter i intilliggande exploateringsområden. Avståndet mellan 
fornlämningen och angränsande exploateringsytor varierar mellan 5 och 
20 m. Endast i ett fall har en fornlämning med central belägenhet inom 
parkmarksområdet givits ett större skyddsområde. Det rör sig om ett präk
tigt röse (mer än 30 m i diam.) som 1976 bevarades inom en nyanlagd kyr
kogård. Detta röse är det enda exempel i Växjömaterialet där det vid 
utformningen av skyddsområdet tagits verklig hänsyn till fornlämningens 
närmiljö.

I övrigt visar Växjömaterialet att i den mån parkmarksområdena ökar i 
storlek har detta inte skett för att söka förbättra fornlämningens närmiljö. 
Liksom för de små skyddsområdena bestäms de större områdenas storlek 
och utformning helt av exploaterings- och terrängförhållanden. Således 
bevaras fornlämningen t.ex. på en långsmal markremsa mellan två vägar. 
Det föreligger även exempel där fornlämningen bevarats inom ett skydds
område mellan bostadsbebyggelse och en trafikerad väg. I Växjömaterialet 
finns även exempel på att förekomsten av värdefull vegetation betingat ett 
utläggande av marken som parkmark eller naturpark. Kännetecknande för 
dessa s.k. större parkmarksområden är att fornlämningen alltid har en 
perifer belägenhet. Det finns genomgående stor okänslighet vad beträffar 
fornlämningens närhet till angränsande exploateringsytor. Företrädare för



150 Fallstudier Växjö

'Tä'ofcUen or*(»Har 
BZ -forn limningar

Lüget 19 B6
Inom detauplan

FornLmningän FonvUmniw^s-to^aL^
0 bevarad inom narUlmavid- LÜ biAlit-ude dV 2

derav l curved. uud# r-
[y\ ttvarad inom uploitorinasbrnfiSde- sott och bwrftegtu- ccL

t J x 1 bf varad in o«v pvtøwie
borttag irv ubart antilcv. ICo nlroU; VdviS borltagcu-

1 rlO» legtet mdev-stlct och borHagtn. 
htlt/delvis

Inom öve.ü.'BUCTsplam 
I I R-clc, saiCnas jör jovnL bchandtmg 

B Förnl. fövtsUs btvara s 

Q ForviL. jörtdis underst Itis od-i bcrHagas

I Förnt arVtoLoqislCt undersold! och 
borttagen

0 Förut undantagen, {ran ptanUggning och exploatering

Fig. 14. Sammanställning av fornlämningars bebafidling i samband med planlägg
ning och exploatering inom delområde I-V.

planeringssidan i Växjö framhåller att parkmarksområdets storlek framför 
allt begränsas av att exploateringen för kommunen måste vara ekonomiskt 
lönsam.

Analysen av Växjömaterialet visar även att parkmarksområdena inte 
utgör något garanterat skydd för fornlämningarna. I flera fall har detalj- 
planeändringar resulterat i en minskning av det ursprungliga parkmarks- 
området. Som en följd härav har avståndet mellan fornlämningen och 
exploateringsytorna reducerats.
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Anvisningar i planhandlingarna för parkmarksområdenas nyttjande är 
ofta vaga och ospecifiserade. Endast i enstaka fall har riktlinjer lämnats, 
såsom t.ex. att ”området skall tjäna som lek- och rekreation” eller att värdefull 
vegetation skall bevaras. Våra fältbesiktningar av fornlämningarna visar 
att det i ett flertal fall skett olika typer av anläggningsarbeten inom park- 
marksområdet. Som exempel härpå kan nämnas lekplatser, asfalterade 
gångstigar och belysningsstolpar. I ett fall har även ett vattentorn byggts. 
Det finns i Växjömaterialet inga skriftliga belägg för att dessa verksamhe
ter skett i samråd med antikvarisk myndighet. Sammantaget visar våra 
iakttagelser att det finns betydande brister i den antikvariska bevakningen 
av de fornlämningar som bevarats inom detaljplan. Detta är ett förhållan
de som också bekräftats muntligen av ansvarig antikvarisk personal i 
Växjö. Den främsta orsaken härtill menar man är bristande ekonomiska 
och personella resurser. Det finns med andra ord inga möjligheter att i fält 
kontrollera varje fornlämning. Ett sätt att förhindra exploaterande verk
samheter inom eller i närheten av dessa fornlämningsområden torde vara 
att förbättra den uppföljande kontakten mellan de antikvariska myndighe
terna och berörda avdelningar inom kommunen. Att denna kontakt idag 
är bristfällig bekräftas av bägge parter.

Endast 6 fornlämningar har bevarats på tomtmark, inom bostadsområ
de eller skolområde. I tre fall rör det sig om fornlämningar, som redan 
under tidigt 1900-tal blivit föremål för exploatering, dvs. långt före det att 
1942 års FML började att tillämpas. För dessa fornlämningar har detalj- 
planeläggningen inneburit ett fastställande av skyddsområde, som i några 
fall försetts med punktprickning och med f.

Erfarenheter från Växjömaterialet (se delområde III Hov) visar emeller
tid att bestämmelser av detta slag inte ger fornlämningen något effektivt 
skydd, eftersom angränsande exploateringsytor kan användas utan 
inskränkningar i nyttjanderätten. Dessutom försvåras de antikvariska 
myndigheternas bevakning av att man är beroende av andra myndigheter 
för att få information om nybyggnation eller andra förändringar inom fas
tigheten. Slutligen visar exempel i Växjömaterialet att fornlämningar 
belägna på äldre och stora villatomter, i samband med tomtdelning och 
förtätning av bebyggelsen, riskerar bli ännu mera inklämda. Antikvarisk 
myndighet kan genom förebyggande åtgärder, t.ex. fastställelse av skydds
område, förhindra ytterligare förtätning av bebyggelsen intill fornläm
ningsområden.

Markägare, skötselsituation och skyltning
Huvudmarkägare inom de fem delområdena är Växjö kommun. Drygt 
hälften av de bevarade fornlämningarna inom detaljplan ligger på kommu
nal mark. Övriga områden med fornlämningar ägs av privata markägare 
samt av kyrkan och landstinget.



Länsstyrelsen bär huvudansvaret för vården av fornlämningarna. På 
RAÄ:s vårdsektion för Sydsverige med kontor i Växjö, arbetar en skogs- 
tekniker med upprättandet av vårdplaner samt organiserandet av vården. 
Det är från kontorets sida en strävan att i de fall kommunerna står som 
markägare, försöka att få dessa att överta vården av så många objekt som 
möjligt. Inom Kronobergs län finns sammanlagt 160 vårdobjekt. Av de 62 
fornlämningar som bevarats inom de fem delområdena i Växjö har ca ett 
10-tal fornlämningar vårdplaner. Besiktningen av fornlämningarna visar 
att vården i allmänhet är god, detta trots att endast ett fåtal omfattas av 
vårdplan.

Uppsättandet av upplysningsskylt utgör en del av länsstyrelsens ansvars
områden. Vid bedömningen av lämpliga skyltningsobjekt måste hänsyn tas 
till flera olika förhållanden, såsom fornlämningens art och dess bevarande, 
men också till huruvida den ligger tillgänglig för besökare. Av fornläm
ningarna inom detaljplan har ca hälften av de belägna på kommunalägd 
mark försetts med upplysningsskylt medan nästan samtliga på privatägd 
mark saknar skyltning. Fornlämningarna på privat mark ligger dessutom 
ofta icke synliga och är otillgängliga för besökare.

Ser man till i vilken utsträckning fornlämningsområdena blivit föremål 
för ingrepp, visar Växjömaterial att fornlämningar på kommunal mark är 
hårdast drabbade. Som tidigare nämnts rör det sig om anläggandet av lek
platser, gångstigar och belysningsstolpar, men också av släntningsarbeten 
samt i ett fall av anläggandet av ett vattentorn. Dessa ingrepp har i samtli
ga fall ägt rum efter områdenas planläggning. Beträffande fornlämningar 
belägna på privata fastigheter så har dessa ofta utsatts för omfattande ska
degörelse redan i samband med anläggandet av en äldre bebyggelse. Grav
fältet i Öjaby liksom ett flertal av fornlämningarna i Hov är exempel på 
denna äldre skadegörelse. I vilken utsträckning dessa fornlämningar utsatts 
för ingrepp av senare datum, har inte kunnat bedömas eftersom flera 
objekt inte varit tillgängliga för en närmare besiktning. Som tidigare fram
hållits torde det främsta hotet mot dessa fornlämningar snarare utgöras av 
en eventuell framtida förtätning av bebyggelsen.

Samrådsfunktion
Inför planläggningen av ett område är det antikvarisk myndighets skyldig
het att tillhandahålla kommunen information angående fornlämningssitua- 
tionen inom det berörda området. I Växjö är det vanligen landsantikvarien 
som står till tjänst med denna information. Denne framlägger i samband 
härmed också synpunkter på fornlämningarnas behandling.

En viktig förutsättning för att man från antikvarisk sida skall kunna 
påverka fornlämningarnas behandling är att man i ett tidigt skede inlem
mas i planeringsprocessen.

Samtal med företrädare för kulturminnesvården i Växjö ger vid handen
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att det under lång tid funnits ett nära och bra samråd med kommunens 
planläggare. Under la Anderbjörks tjänstetid skedde samrådet på ett per
sonligt och informellt sätt. Samtal med personal på stadsarkitektkontoret 
samt med länsantikvarie Forsström och biträdande landsantikvarie Krantz 
på S M pekar entydigt på att det även idag finns ett väl fungerande sam
råd.

Det är svårt att utifrån det skriftliga källmaterialet (avser material efter 
1960), dvs. remissyttranden och andra skrivelser, få en klar bild av i vilket 
skede de antikvariska myndigheterna integrerats i planeringsprocessen. Det 
finns dock inga exempel i materialet på missnöje från antikvarisk sida vad 
avser möjligheterna till insyn i kommunens planeringsarbete. Likaså har 
myndigheterna, i de fall översiktlig planläggning föreligger, engagerats 
redan i detta skede. Sammantaget tyder materialet på att kulturminnesvår
dens företrädare engagerats i ett tidigt skede av planeringsprocessen. Möj
ligheterna att påverka fornlämningarnas hantering i fråga om bevarande 
och borttaganden tycks med utgångspunkt från dessa förhållanden ha varit 
gynnsamma.

Såväl översiktligt planmaterial som fastställda detaljplaner visar att man 
från kommunens sida genomgående följt de rekommendationer för beva
rande som myndigheterna lämnat. Man kan därvid konstatera att kommu
nens planläggning och exploatering visserligen utgör den bakomligganden 
orsaken till att fornlämningar tas bort. Men materialet visar även att man 
från kommunens sida varit mycket lyhörd för myndigheternas rekommen
dationer. I Växjömaterialet finns ytterst få exempel där fornlämningar 
tagits bort trots krav om bevarande. I något fall har den ansvarige planar
kitekten t. o. m. på eget initiativ utlagt ett grönområde kring fornlämning- 
en, detta trots tillstånd till borttagning. Med utgångspunkt från dessa för
hållanden torde bilden av de borttagna fornlämningarna i stor utsträck
ning spegla de antikvariska myndigheternas överväganden.

Det blir i detta läge intressant att undersöka om man från antikvarisk 
sida haft en policy för fornlämningarnas hantering. Intressant är även vil
ken argumentation som förts beträffande denna hantering. Vilka fornläm
ningar vill man t. ex. bevara och varför? På vilka sätt vill man bevara forn
lämningarna? Har man från antikvarisk sida en framförhallning i fråga om 
skyddsområdets storlek och avgränsning? På motsvarande sätt bör man 
ställa frågan: för vilka fornlämningar kan man från antikvarisk myndig
hets sida acceptera ett borttagande och varför?

De antikvariska myndigheternas hantering av ”mistliga fornlämningar”
Ett sätt att granska myndigheternas policy är att studera för vilka fornläm
ningar man kan acceptera undersökning och borttagning. Här visar Växjö
materialet att man från antikvarisk sida varit beredd att lämna tillstånd till 
borttagning av inte mindre än 31 st. av områdets 88 fornlämningar. Denna
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siffra skall jämföras med det hittills borttagna antalet fornlämningar som 
är 17.

Anledningen till att inte övriga fornlämningar tagits bort beror huvud
sakligen på att kommunens exploateringsplaner ännu inte fått en sådan 
omfattning som redovisas i den översiktliga planeringen. Det finns dock 
även exempel där ett borttagande accepterats, men där fornlämningen av 
något skäl fått ligga kvar inom exploateringsområdet.

För vilka fornlämningar kan antikvarisk myndighet då acceptera ett 
borttagande? Som framgår av fig. 15 dominerar rösen och stensättningar 
materialet. Återigen speglar detta fornlämningssituationen inom området. 
En närmare granskning visar dock på en uppdelning av materialet i tre 
grupper.

1) Välbevarade fornlämningar (16 st.)
a) rösen 8-14 m i diam. (7 st.)
b) stensättningar, runda och fyllda 6-12 m i diam. (7 st.)
c) övriga typer (2 st.)

2) Osäkra och skadade fornlämningar (13 st.)
a) rösen (8 st.)
b) stensättningar (2 st.)
c) övriga typer (3 st.)

3) Efterundersökning av tidigare borttagna fornlämningar (3 st.).

Det faktum att man från antikvarisk sida accepterar undersökning och 
borttagning av skadade/ osäkra/tidigare borttagna fornlämningar står helt 
i linje med ett antikvariskt synsätt. Däremot är det anmärkningsvärt att 
det hos myndigheterna även finns en beredvillighet att borttaga välbevara
de fornlämningar om dessa blott är av mindre storlek (8 - 14 m i diam.). 
Det kan i detta läge vara intressant att granska dels myndigheternas ytt
randen dels exploateringens art för att få en uppfattning om vilka förhål
landen som ligger till grund för denna beredvillighet.

Yttrandena från antikvarisk myndighet kan indelas i fyra olika kategori
er. Kat. 1 omfattar de fornlämningar, för vilka myndigheterna omedelbart 
kan acceptera ett borttagande. Vanligen används följande standardformu
leringar: ”Fornlämningen är ej av sådan art och betydelse att den utgör hinder för 
exploatering” eller ”fornlämningen är ej av omistlig art”. Tidvis konstateras 
endast att man är beredd tillstyrka eller lämna tillstånd till undersökning 
och borttagning av fornlämningen.

Yttrandena tillhörande kat. 1 är neutrala till sin karaktär. Endast i ett 
fåtal fall föreligger ytterligare upplysningar kring bakgrunden för bedöm
ningen. Således anges fornlämningarna i fyra fall vara osäkra och i tre fall 
utgöras av starkt skadade och till stora delar borttagna lämningar. Dessa 
allmänt hållna formuleringar berör 23 fornlämningar. Dessa utgörs av 9 
välbevarade fornlämningar (3 rösen, 5 stensättningar, 1 sentida kulturläm-
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Fzg. 15. Antikvariska rekommendationer för borttagande sett i förhållande till fak
tiskt borttagna fornlämningar.

ning), 6 skadade fornlämningar (5 rösen och 1 hällkista), 5 osäkra läm
ningar (3 rösen? och 2 stensättningar?), 3 lokaler med borttagna 
rösen/stensättningar där efterundersökning fordras.

Beträffande de välbevarade fornlämningarna berörs 4 st. av industriex
ploatering. Övriga välbevarade fornlämningar berörs i 2 fall av bostadsut- 
byggnad medan 3 st. berörs av en planerad skidbacke.

Till kat. 2 hör de yttranden där man från antikvarisk sida förordar ett 
bevarande om inte fornlämningen utgör ett påtagligt hinder för exploate
ringen. Följande formuleringar finns i materialet: ” om icke detta ur stadspla
nesynpunkt skulle visa sig ogenomförbart” eller ”endast om synnerliga skäl före
ligger kan fornlämningen borttagas” eller ”fornlämningen kan borttagas om så 
finnes nödvändigt”.

Kat. 2 omfattar 4 fornlämningar. Dessa utgörs i samtliga fall av välbeva
rade lämningar (2 rösen, 1 stensättning och 1 gravfält). Yttrandena har i 2 
fall lämnats i samband med översiktlig planering och i 2 fall vid detaljpla
nering. Den planerade exploateringen utgjordes i 3 fall av bostadsutbygg- 
nad och i 1 fall av en vägdragning.

I kat. 3 finns de fall där man från antikvarisk sida ställer krav beträffan
de fornlämningarnas bevarande och integrering i exploateringsområdet. 
Om inte kraven uppfylls är man beredd att lämna tillstånd till undersök-
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ning och borttagning av fornlämningen. I Växjö- materialet finns 3 exem
pel tillhörande denna kategori ( 2 välbevarade rösen och 1 starkt skadat 
gravfält). Exploateringen utgjordes i 2 fall av vägdragningar och i 1 fall av 
anläggande av kyrkogård.

Till kat. 4 hör de yttranden där man rekommenderat undersökning och 
borttagning av fornlämningen. I Växjömaterialet finns endast ett exempel 
från denna kategori. Exemplet utgörs av 1 stensättning, 8 m i diam., som i 
samband med detaljplaneläggning inom Hov erhöll ett läge inom ett plane
rat bostadsområde med hyresfastigheter. I sitt remissyttrande rekommen
derade la (1960) att stensättningen skulle tas bort ”då erfarenheter visar att 
fornlämningar invid bebyggelse oftast på ett eller annat sätt blir förstörda”. 
Rekommendationen som är den enda av sitt slag i Växjömaterialet, har 
inte följts av kommunen, utan fornlämningen ligger kvar i anslutning till 
exploateringsområdet.

Myndigheternas hantering av ”omistliga” fornlämningar 
För de fornlämningar som har bevarats eller föreslås bevaras inom plan
lagd mark, är det av särskilt intresse att närmare granska den argumenta
tion som ligger till grund för myndigheternas rekommendationer.

Som tidigare framhållits är det av stor betydelse att man från antikvarisk 
sida integreras i ett så tidigt skede som möjligt i den kommunala plane
ringsprocessen. Härmed torde möjligheterna att främja kulturminnesvår
dens intressen, åtminstone ur teoretisk synvinkel, vara som bäst.

Som också antytts tidigare visar remissyttranden och översiktligt plan
material från de olika delområdena att myndigheterna i allmänhet kontak
tats redan i samband med inledande planarbeten. Inför en analys av myn
digheternas bevarandeargumentation blir därför de skriftliga samrådsytt- 
randena av särskilt intresse.

När man från antikvarisk sida förordar ett bevarande används vanligen 
följande formulering: ”fornlämningen är av sådan art och betydelse att den ej är 
mistlig och skall därför bevaras”. Särskilt vanlig är denna formulering under 
per. III och tidigare, även om den också flitigt nyttjas under per. IV. Yttran
det ger exempel på ett utpräglat objektbevarande med stark förankring i 
det skydd som FML garanterar. Anmärkningsvärt nog innehåller yttranden 
före 1970-talet sällan några konkreta önskemål om hur man skulle vilja 
integrera fornlämningarna i bebyggelsemiljön. I några fall betonas vikten 
av att utlägga skyddsområde kring fornlämningen. Endast i ett par fall 
framläggs emellertid klara önskemål om skyddsområdets utformning och 
avgränsning till intilliggande exploateringsytor.

Avsaknaden av konkreta förslag och önskemål från antikvarisk sida 
beträffande fornlämningarnas integrering är anmärkningsvärd. Yttrande
nas karaktär inbjuder till tanken att det mellan kulturminnesvårdens före
trädare och planarkitekterna råder ett outtalat samförstånd vad avser
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behandlingen av omistliga fornlämningar - nämligen att dessa skall beva
ras inom en grön yta, dvs. inom ett parkmarksområde.

I början av 1970-talet börjar tendenser till en mera öppen syn på ett 
bevarande av hela kulturmiljöer att märkas i Växjömaterialet. De första 
försöken till tillämpning av ett vidgat och miljöinriktat bevarande fram
skymtar i ett remissyttrande från RAÄ 1972 i samband med det inledande 
arbetet med översiktlig planläggning av Hovshagaområdet.

Det talas här allmänt om nödvändigheten av att företa en kulturhisto
risk undersökning omfattande fosfatkartering, flygfotografering och 
bebyggelseinventering. Man betonar vidare vikten av att redan på disposi- 
tionsplanestadiet fastställa skyddsområden för de fornlämningar som skall 
bevaras. Yttrandet innehåller även önskemål beträffande möjligheterna att 
”inkomponera” vissa fornlämningar i grönområden samt att behandla två 
präktiga gravrösen i ett sammanhang.

Planläggningen och utbyggnaden av Hovshagaområdet kom av olika 
anledningar inte att få den omfattning som man från kommunens sida 
arbetat för. Först i början av 1980-talet tog arbetet åter fart, vilket bl. a. 
resulterade i 1985 års dispositionsplan.

Från antikvarisk sida har man, vad avser behandlingen av enskilda forn- 
lämningslokaler, i det fortsatta planeringsarbetet huvudsakligen använt sig 
av RAÄ:s rekommendationer från början av 1970-talet. Däremot har man 
inte tillämpat RAÄ:s förslag om utläggande av skyddsområden för de forn
lämningar som skall bevaras. Istället talas det allmänt om att vissa forn- 
lämningsmiljöer är särskilt skyddsvärda. Några konkreta förslag om 
avgränsningen av dessa områden lämnas inte. I övrigt kan tilläggas att i de 
fall ämbetet framlagt önskemål om fornlämningarnas integrering i bebyg
gelsemiljön, så har dessa inte på nytt behandlats av Smålands museum eller 
av länsantikvarien. Vad avser RAÄ:s krav om en kulturhistorisk undersök
ning så har denna endast utförts till vissa delar - således har omfattande 
fosfatkarteringar företagits.

Önskningar från antikvarisk sida om tillämpningen av en kulturhistorisk 
helhetssyn är tydligare i Smålands museums kulturhistoriska utredning för 
Teleborg 1976. Utredningen vill museet se som ”ett hjälpmedel i planeringsar
betet där målsättningen är att skapa förståelse för de historiska realiteter som kul
turlandskapet rymmer. En medveten planering, baserad delvis på historisk kun
skap, där man tillvaratar och utnyttjar landskapets egenart och skapar förutsätt
ningar för en naturligt kontakt med en förfluten tid.”. Utredningen rymmer 
även förslag om avgränsningen av skyddsområden kring de grupper av 
fornlämningar som skall bevaras.

Utredningen som utförts på uppdrag av Stadsplanekontoret, kom att få 
viss betydelse i den översiktliga planutredning som 1981 företogs inom 
Östra Teleborg. Således bidrog den till att ett större område kring två järn- 
åldersgravfält undantogs från planläggning. I övrigt är det svårt att i plan
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materialet utläsa några konkreta resultat av utredningen. Anmärkningsvärt 
är att denna inte använts som underlagsmaterial varken i 1978 års disposi
tionsplan för Teleborg eller i markdispositionsplanen för Telestad 1988. 
Härtill bidrar möjligen det förhållande att utredningen endast duplicerats i 
ett par exemplar, varigenom den knappast kan ha fått någon större sprid
ning.

Sammantaget visar dessa exempel att steget från ord till handling är oer
hört stort. Trots försöken att i samband med den översiktliga planeringen 
tillämpa en kulturhistorisk helhetssyn med bevarande av hela miljöer, finns 
ännu ytterst få exempel på en praktisk tillämpning härav (se Ö Teleborg). 
Istället präglas de antikvariska myndigheternas handläggning av enskilda 
fornlämningsärenden fortfarande av ett starkt objektinriktat bevarande.

Vari ligger då bristerna? Varför lyckas inte myndigheterna trots goda 
intentioner att uppfylla sina önskemål? Några enkla svar på dessa frågor 
kan naturligtvis inte ges. Likväl torde vissa principer kunna konstateras. 
Kulturminnesvårdens intressen kan karakteriseras som en mjukvara bestå
ende av kulturvärden som ofta rymmer starka känslomässiga värden. Även 
i framtiden kommer denna mjukvara att ha svårt att hävda sig gentemot 
mera rationella och samhällsekonomiska intressen.

För att kunna hävda sina intressen måste kulturminnesvården redan i ett 
tidigt skede integreras i planeringsprocessen, dvs. redan i samband med 
den översiktliga planläggningen. Särskilt viktigt kommer detta att vara i 
framtiden i och med kommunernas ökade ansvar för planverksamheten.

En kulturhistorisk utredning av det slag som föreligger från Teleborgs- 
området torde här vara ett lämpligt instrument att framlägga sina rekom
mendationer i. En sådan utredning borde därför ha en självklar plats i det 
översiktliga planeringsarbetet. Viktigt i detta sammanhang är att utred
ningen behandlas som en del av planmaterialet, dvs. den skall få samma 
spridning men också underställas samma kritiska granskning och diskus
sion som planmaterialet.

För kulturminnesvårdens företrädare kommer detta att innebära ett ökat 
engagemang i planeringsarbetet. Större krav måste ställas på en mera 
nyanserad argumentation för varför det är viktigt och nödvändigt att beva
ra vissa fornlämningar. Hittills har man i alldeles för stor utsträckning 
tagit skydd bakom FML (KML) och andra förordningar. För att bevara 
hela miljöer räcker det inte att med stöd i gällande lagstiftning tilltvinga sig 
områden - eftersom dessa då lätt blir av servitutskaraktär. Istället måste 
man bli bättre på att lägga fram förslag och lösningar på hur man vill se 
utformningen av fornlämningsmiljöer och andra kulturhistoriska miljöer. 
Samtidigt måste man från antikvarisk sida bli bättre på att förmedla, dvs. 
marknadsföra, sina intressen. Ytterst handlar det om att hos olika grupper 
i samhället, alltifrån planerare och politiker till vanliga medborgare, skapa 
förståelse för kulturminnesvårdens intressen.
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Sammanfattning
En karakteristik och utvärdering av fornlämningars behandling samt av de
antikvariska myndigheternas policy kan summeras på följande sätt.

Inom delområde I-V i Växjö:

□ 17 fornlämningar (härav 2 av misstag) har borttagits i samband med 
planläggning och exploatering.

i I Bostadsutbyggnaden är den vanligaste orsaken till borttaganden.
□ Fornlämningarna har i huvudsak borttagits under per. III och IV, dvs. 

under de perioder då Växjö varit föremål för en omfattande utbygg- 
nadsverksamhet.

□ Samrådet mellan antikvarisk myndighet och Växjö kommun (plansidan) 
har genomgående fungerat väl.

□ Myndigheterna har i ett tidigt skede av planeringsprocessen (översiktlig 
planläggning eller vid utarbetande av detaljplaneförslag) informerats 
om kommunens arbete, samt givits möjligheter att informera om och 
lämna rekommendationer beträffande fornlämningarnas behandling.

□ Myndigheterna har lämnat klara direktiv för de fornlämningar som 
skall bevaras.

□ Planmaterialet visar att kommunen genomgående följt dessa rekom
mendationer.

□ Myndigheterna har endast undantagsvis lämnat rekommendationer för 
vilka fornlämningar man anser skall undersökas och borttagas, istället 
redogör man för de fornlämningar där man kan acceptera ett bortta
gande.

□ Myndigheterna accepterar i första hand ett borttagande av osäkra och 
skadade lämningar.

□ Myndigheterna accepterar i andra hand ett borttagande av välbevarade 
fornlämningar om dessa är av mindre storlek (8-14 m i diam.).

□ Yttrandena visar att i de fall industriexploatering föreligger (se Sjöud
dens och Västra industriområdet) har välbevarade men mindre fornläm
ningar klassats som ”ej av omistlig art”.

□ Yttrandena visar att myndigheterna accepterar ett borttagande av väl
bevarade fornlämningar om dessa utgör ett påtagligt hinder för exploa
teringen (se kat. 2).

□ Genom att lämna synpunkter istället för rekommendationer beträffande 
fornlämningarnas hantering överlämnas ett avgörande av fornlämning- 
ens framtid till kommunen/exploatören, dvs. det är exploatören som 
avgör huruvida fornlämningen är ett hinder eller om den skall få finnas 
kvar.

□ Planmaterialet visar att endast hälften av de fornlämningar där myndig
heterna kan tänka sig ett borttagande har hittills tagits bort. Orsaken är 
främst att utbyggnadsverksamheten inte skett i den omfattning som
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redovisas i den översiktliga planeringen, i övrigt ligger fornlämningarna 
kvar inom eller i anslutning till exploateringsområdena.

D Materialet inom delområdena visar att man inom Hovshagaområdet 
tillämpat undersökning och borttagning av fornlämningar i samband 
med den översiktliga planläggningen, dvs. i ett skede då den slutliga 
markanvändningen ännu inte fastställts och avgränsats. Det finns en 
fara i en sådan hantering, då fornlämningar på detta sätt kan tas bort i 
onödan.

D I de fall fornlämningar bevarats, trots synpunkter på ett borttagande, är 
myndigheternas uppföljning dålig beträffande hur fornlämningen inte
grerats i exploateringsområdet.

3.13 Fornlämningars behandling utanför 
planlagd mark

Avsikten med följande avsnitt är att studera på vilka sätt fasta fornläm
ningar utanför detaljplanelagd mark berörts av olika typer av exploate
ring. Dessutom studeras i vilken omfattning fornlämningarna påverkats av 
exploateringen med hänsyn till skador eller borttaganden.

Arbetsmaterial

Tre olika förhållanden har varit styrande vid avgränsning av arbetsma
terialet. Således omfattar materialet fornlämningar belägna

D utanför detaljplanelagd mark
D inom mark som berörs av icke fastställda detaljplaneförslag 
D inom detaljplan, men där fornlämningen borttagits före områdets plan

läggning.

Med utgångspunkt från dessa förhållanden har valda delar av fornläm- 
ningsregistret för Växjö stad samt för delar av Öjaby, Bergunda och Gård
by socknar utnyttjats. Sammantaget omfattar materialet 136 R-markerade 
fornlämningar (fördelade på 118 lokaler) (se fig. 3). Dessa utgörs av 78 
rösen, 26 stensättningar, 14 gravfält, 3 hällkistor, 1 förhistorisk väganlägg- 
ning, 1 medeltida slottsruin samt 7 milstolpar.

Vidare rymmer materialet 36 icke R-markerade fornlämningar. Dessa 
består av 6 rösen?, 4 odlings/röjningsrösen?, 7 stensättningar?, 7 resta ste
nar?, 3 skålgropsförekomster?, 1 hög?, 2 boplatser samt 6 sentida läm
ningar i form av gravkammare, galgbacke, vägbank, gränssten, minnessten 
och väghållningssten.
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Fornminnesinventeringen inom undersökningsområdet (UO) genomför
des 1949-50. Tyvärr har den inte varit föremål för någon revidering, utan 
registret har endast kompletterats med slumpvis nyupptäckta lokaler. 
Fornlämningsregistret omfattar en textdel och en kartdel. Textdelen rym
mer förutom uppgifter om fornlämningens art och utseende även upplys
ningar om läge i landskapet, markanvändning, skador samt dessas karak
tär och omfattning, orsak till skadegörelsen/borttagandet samt eventuell 
tidpunkt för denna. I kartdelen visas fornlämningens läge i terrängen.

Graden av fullständighet i fråga om dessa upplysningar varierar för 
varje enskild fornlämning. Medan inventeringspersonalen vid besiktnings- 
tillfället företagit en egen karakteristik och bedömning av de tre första 
punkterna, torde man beträffande de två sistnämnda punkterna ha varit 
beroende av uppgiftslämnare. Vad avser upplysningar om fornlämningar- 
nas skadesituation, så är dessa av stort värde för kulturminnesvården. Så 
tillvida lämnar materialet konkreta faktaunderlag för en analys av vilka 
fysiska skador som olika exploaterande verksamheter åsamkat fornläm- 
ningarna.

Utöver fornlämningsregistret har även skriftliga dokument från antikva
risk myndighet använts. Det rör sig dels om skrivelser angående skadegö
relse av fornlämningar, dels om yttranden och beslut i samband med 
ingrepp eller borttaganden av fornlämningar. Ärendena har vanligen 
aktualiserats i samband med exploaterande verksamheter såsom grustäk- 
ter, vägbyggnationer, anläggandet av flygplats, ledningsdragningar och 
dylikt. Materialet består dessutom av grävningsansökningar samt av ett 
flertal rapporter.

Sammantaget omfattar materialet 18 olika ärenden tillkomna mellan 
åren 1930 - 1984. Användandet av antikvarisk myndighets skrivelser och 
yttranden har varit ett värdefullt och nödvändigt komplement till fornmin- 
nesregistret, för att följa upp exploateringssituationen efter 1950.

Materialbeskrivning

Beskrivningen av fornlämningars behandling utanför planlagd mark kom
mer att redovisas på följande sätt. Först presenteras i vilken omfattning 
fornlämningar berörts av exploatering. Därefter systematiseras fornläm- 
ningsmaterialet i förhållande till de olika exploateringskategorierna och 
slutligen har en analys företagits av rösenas skadesituation. Resultaten från 
denna analys har även relaterats till exploateringssituationen.

Fornlämningar och exploatering
Som nämnts tidigare är de R-markerade fornlämningarna 136 st. Av dessa 
har sammantaget 103 (76%) berörts av en eller flera exploateringskatego-
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rier. Vidare har 22 st. borttagits i samband med exploatering (fig. 16). Ser 
man på motsvarande siffror för de icke R-markerade fornlämningarna 
(fig. 17) kan konstateras att av 36 st. har 9 berörts av exploatering medan 
endast 1 tagits bort.

Skillnaderna i antalet exploateringar mellan de båda fornlämningsgrup- 
perna är, trots olikheter i fråga om antalet i grupperna, påtaglig. Frågan 
kommer därför att tas upp till diskussion längre fram. Vad avser de R- 
markerade fornlämningstyperna är det i synnerhet rösen som berörts av 
exploatering (fig. 18). Detta är inte så märkligt med hänsyn till att rösena i 
det analyserade materialet utgör inte mindre än ca 57%. Av de 78 rösen 
som finns inom UO har inte mindre än 70 st. berörts av exploatering. Av 
dessa har 8 st. borttagits.

Den näst vanligaste fornlämningstypen i materialet är stensättningar - 
bestående av 26 st. Av dessa har 11 påverkats av exploatering och 4 st. 
borttagits. Gravfälten är i materialet 14 st. I 10 fall har dessa berörts av 
exploatering och i 3 fall helt eller delvis borttagits. Bland de R-markerade 
fornlämningarna finns vidare 6 udda gravformer. Samtliga har påverkats 
av exploatering, vilken i fyra fall resulterat i borttagning. I materialet finns 
även 7 milstolpar. Fyra av dessa har drabbats av exploatering, vilken i tre 
fall lett till borttagning. Slutligen föreligger 5 udda fornlämningstyper. 
Dessa har i 2 fall berörts av exploatering, som dock inte i något fall resul
terat i borttagning.

Av fig. 18 framgår att graden av påverkan varierar mellan de olika forn
lämningstyperna. Delvis torde detta, som ovan antytts, hänga samman 
med variationen i förekomsten av de olika fornlämningstyperna. Ser man 
däremot till exploateringssituationen för gravfält och stensättningar är bil
den en annan. Här framgår tydligt att gravfälten generellt är mer utsatta 
för påverkan än stensättningarna. En möjlig förklaring skulle kunna vara 
att gravfälten vanligtvis ligger närmare bebyggelse och vägar än stensätt
ningarna och därmed löper större risk för åverkan.

Slutligen har de udda gravformerna samt milstolparna drabbats hårt av 
exploatering. De två typerna utgör tillsammans 13 st. Av dessa har inte 
mindre än 10 st. påverkats av exploatering, som i 7 fall resulterat i bort
tagning.

Fornlämningar och exploaterande verksamheter
I det följande skall ett försök göras att få en närmare inblick i hur fornläm
ningstyperna påverkats av olika exploateringskategorier. Sammantaget har 
17 olika typer av exploatering registrerats. För att underlätta analysen har 
dessa ordnats i fem grupper av mera övergripande karaktär. Dessa utgörs
av jordbruk, allmänna kommunikationer, samhällsservice, täktverksamhct 
samt övrigt.
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Fig. 18. R-markerade fornlämningar utanför planlagd mark, vilka berörts av 
exploatering.

Den första gruppen - jordbruk - omfattar exploateringskategorierna 
odling och odlingssten/röjningssten. Under rubriken allmänna kommuni
kationer finner man materialtäkt för vägbyggnation, vägbyggnation, 
anläggande av flygplats samt järnväg. Samhällsservice omfattar kategorier
na skola, sjukhem, ledningsdragningar och vattentorn. Täktverksamhet 
omfattar stentäkt, grustäkt och torvtäkt. Slutligen under - övrigt - finner 
man kategorier såsom tomtmark för privat boende, militär verksamhet, 
fritidsverksamhet samt annan icke känd exploatering.

I fig. 19-20 har exploateringskategorierna systematiserats i förhållande 
till de olika fornlämningstyperna. Rösena, vilka genom sitt stora antal 
intar en särställning i UO:s fornlämningsbestånd, redovisas separat i fig. 
19. Som tidigare nämnts har sammantaget 70 rosen (av 78) berörts av 
exploatering. Det sammanlagda antalet exploateringar är 95, vilket inne
bär att varje röse i genomsnitt påverkats 1,3 ggr.

Som framgår i fig. 19 är det täktverksamhet i form av stentäkter (24
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fall) och grustäkter (2 fall) som svarar för den största graden av påverkan. 
Även jordbrukets inverkan är dock påtaglig, framför allt genom påföran
det av odlingssten/röjningssten på fornlämningen (19 fall) samt odling (2 
fall). Vad avser allmänna kommunikationer, har de fyra exploateringskate- 
gorierna i denna grupp, (materialtäkt för vägbyggnation, vägbyggnation, 
flygplats och järnväg) i 12 fall påverkat rösena. Verksamheter förknippade 
med samhällsservice (skola, sjukhem och ledningsdragningar) har i 5 fall 
berört fornlämningarna. Under övrigt är exploateringskategorierna av mer 
olikartad karaktär varför de redovisas särskilt. Således svarar privat boen
de i 7 fall, militära verksamheter i 4 fall och fritidsverksamheter i 3 fall för 
påverkan. I inte mindre än 17 fall har skadeorsaken inte kunnat knytas till 
någon särskild exploateringskategori.

I fig. 20 redovisas övriga R-markerade fornlämningar. Dessa utgörs av
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gravfält, stensättningar, andra gravtyper, milstolpar samt övriga lämningar. 
Totalt har 32 fornlämningar (av 58) berörts. Det sammanlagda antalet 
exploateringtillfällen är 44, vilket innebär att dessa liksom rösena i genom
snitt påverkats 1,3 ggr. Av fig. 20 framgår att täktverksamhet, i form av 
stentäkt, grustäkt och torvtäkt, svarar för största påverkan (14 fall). Även 
jordbruket (9 fall) har till stor del berört fornlämningarna liksom det pri
vata boendet (6 fall) i gruppen övrigt. Andra verksamheter som påverkat 
fornlämningarna är allmänna kommunikationer (vägbyggnationer 3 fall 
och materialtäkt för vägbyggen 1 fall), samhällsservice (skola 2 fall, 
vattentorn 1 fall och ledningsdragningar 1 fall) samt i gruppen övrigt mili
tära verksamheter (2 fall), fritidsverksamhet (4 fall) och annan icke känd 
exploatering (2 fall).

Slutligen har situationen för de icke R-markerade fornlämningarna stu
derats. Som tidigare nämnts har endast 9 lämningar (av 36) påverkats (jfr 
fig. 17.) Det totala antalet exploateringstillfällen är 11, vilket innebär att 
varje fornlämning i snitt berörts 1,2 ggr. Exploateringstillfällena som varie
rar mellan 1 och 2 fall/kategori, är tämligen jämnt fördelade mellan de 
olika exploateringsgrupperna - jordbruk (2 fall), allmänna kommunikatio
ner (2 fall), samhällsservice (1 fall), täktverksamhet (2 fall) och övrigt (4 
fall). Endast 2 lämningar har berörts av borttagning, härav en sentida läm
ning samt 1 stenåldersboplats som delvis borttagits på grund av grustäkt. 
Orsaken till det andra borttagandet är inte känd.

Skadegörelse på rösen

För att belysa graden av fysisk åverkan på fornlämningsbeståndet inom 
UO, har en analys företagits av rösenas skadesituation. Rösena är av två 
skäl särskilt lämpade för en analys av detta slag. Dels utgör de inte mindre 
än 57% av de analyserade fornlämningarna, dels innehåller fornlämnings- 
registret just för denna fornlämningstyp mycket detaljerade upplysningar 
beträffande skador och deras karaktär.

Som tidigare påpekats har fornminnesinventeringen i Växjöområdet 
utförts mellan åren 1949-50. Detta innebär att analysresultaten beträffan
de skadeläget inte kan sägas ha absolut gilitighet för nuläget, eftersom 
ingrepp i fornlämningarna kan ha ägt rum efter 1950 utan att dessa 
anmälts till antikvarisk myndighet. Vad avser antalet registrerade bortta
ganden, så torde uppföljningen efter 1950 här ha varit bättre och analysre
sultaten kan därför med större säkerhet sägas visa dagsläget.

Det analyserade materialet omfattar 78 rösen. Utifrån upplysningar 
hämtade ur fornlämningsregistret har 13 olika kategorier av skadegörelse 
kunnat urskiljas. Dessa har ordnats i fyra grupper omfattande allmänna 
skador, bortförd sten, påförd sten samt särskilda skador. I gruppen all-
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männa skador ryms kategorierna mittgrop, blottad hällkista, gropar (exkl. 
mittgrop) och kantskada. Grupp två, bortförd sten, omfattar kategorierna 
helt borttaget, rösebotten eller rest av röse, kanten bortschaktad, täktgrop 
och allmän stentäkt. Den tredje gruppen, påförd sten, utgörs av odlings- 
sten/röjningssten och stenmur. Slutligen omfattar grupp fyra, särskilda ska
dor, kategorierna inbyggd källare och skyttevärn.

Resultaten från sammanställningen presenteras i fig. 21. Här redovisas 
de olika skadekategoriernas fördelning i förhållande till antalet rösen. 
Sammanställningen visar för de 78 aktuella rösena följande skadesituation.

Allmänna skador: mittgrop - 40 st., blottad hällkista - 22 st. (härav 2 
borttagna - 1 efter 1950), gropar - 12 st. samt kantskada - 1 st.
Bortförd sten: helt borttagna - 8 st. (härav 3 efter 1950), rösebottnar eller 
rest av röse - 18 st., kanten bortschaktad - 6 st., täktgrop - 6 st. samt all
män stentäkt 4 st.
Påförd sten: odlingssten/röjningssten - 18 st. och stenmur - 2 st.
Särskilda skador: inbyggd källare - 7 st. (härav 1 uteplats av gräs) samt 
skyttevärn - 3 st.
Totalt har 148 skador registrerats på röselämningarna. Detta innebär att 
varje röse i genomsnitt uppvisar 1,9 skador. I förhållande till det totala 
skadeantalet utgör gruppen allmänna skador 75 st., bortförd sten 42 st., 
påförd sten 20 st. och särskilda skador 10 st..

Sammantaget visar materialet att rösena generellt sett är mycket skada
de. För att få en bättre överblick över den faktiska skadesituationen, har 
en bedömning gjorts av skadornas omfattning för varje enskilt röse. Skade
görelse har indelats i fyra olika grader, från 0-3, där 0 motsvarar minst
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Fig. 21. Olika skadors fördelning på rösematerialet.



skada och 3 mest skada. Nedan följer en närmare avgränsning av respekti
ve skadegrupper:

Grupp 0 omfattar rosen med 0 (ingen skada) -1 skadekategori, som inte 
påverkar fornlämningens karaktär, ex mittgrop.
Grupp 1 omfattar rösen med 1-3 skadekategorier, av vilka ingen nämnvärt 
förändrar fornlämningens karaktär, ex mittgrop, blottad hällkista, påför
andet av odlingssten samt täktgrop.
Grupp 2 omfattar 1-5 skadekategorier, av vilka 1 eller flera allvarligt för
ändrar fornlämningens karaktär, ex bortförandet av sten till rösebottnen, 
kanten bortschaktad, källare inbyggd och skyttevärn.
Grupp 3 omfattar fornlämningar som helt borttagits.

Sammantaget visar materialet att rösena utsatts för betydande skadegörel
se. Således uppvisar endast 14% (11 st.) av rösena ingen eller obetydlig 
skada (grupp 0). Rösen med mellan 1-3 skadekategorier, vilka dock inte 
förändrar fornlämningens karaktär (grupp 1), utgör 36% (28 st). Slutligen 
tillhör inte mindre än 40% grupp 2, dvs. rösen med skador vilka allvarligt 
förändrar fornlämningens karaktär, och vidare 10% (8 st.) grupp 3, dvs. 
rösen vilka helt har borttagits.

Avslutningsvis kan konstateras att rösena till 50% utgörs av grupp 0 
och 1, dvs. rösen med inga respektive lindrigare skador och att återstående 
50% består av grupp 2 och 3, dvs. rösen med allvarliga skador samt rösen 
vilka helt borttagits.
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Resultat och utvärdering

Inför utvärderingen av de R-markerade fornlämningarnas behandling, har 
ett försök gjorts att relatera analysresultaten av rösenas skadesituation 
med de olika exploateringskategorierna. Avsikten har varit att studera i 
vilken omfattning olika typer av exploatering resulterat i skador och bort
taganden av fornlämningar.

Som utgångspunkt för följande resonemang har de fyra skadegrupper 
använts, vilka utkristalliserades i avsnittet om rösenas skadesituation. Ska- 
degrupperna har som ovan nämnts graderats från 0-3, där grupp 0 
betecknar ingen eller obetydlig skada och grupp 3 störst skada så att forn- 
lämningen helt borttagits. Relateras de fyra skadegrupperna till respektive 
exploateringskategorier kan följande resultat utläsas.

Av de 70 rösen som berörs har 8 st. (ca 8%) borttagits. Tre av dessa har 
borttagits i samband med anläggandet av flygplats, ytterligare tre i sam
band med odling och stentäkt. I ett fall har stentäkten bedrivits som mate- 
rialtäkt för vägbyggnation, i två fall är orsaken till borttagandet inte känd.

Granskas de tre övriga skadegrupperna finner man att exploateringska-
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tegorierna endast i 11 fall (12%) inte orsakat rösena någon nämnvärd ska
degörelse (skadegrupp 0). I 33 fall (35%) har exploateringskategorierna 
resulterat i skadegrupp 1 och i 43 fall (45%) i skadegrupp 2. Skadegrupp 1 
har i 9 fall kunnat sammankopplas med påförandet av sten (odlings- 
sten/röjningssten) och i 6 fall med stentäkt. I 15 fall har skadorna okänd 
bakgrund. I övrigt är det verksamheter av mindre omfattning - odling, 
tomtmark och fritidsverksamhet som där respektive svarar för 1 fall. Ska
degrupp 2 som är av betydligt allvarligare art än grupp 1, eftersom denna 
resulterat i en förändring av fornlämningens karaktär, har i inte mindre än 
17 fall orsakats av stentäkt. Även påförandet av odlingssten (8 fall) och 
tomtmark för privat boende (6 fall) samt militär verksamhet (4 fall) har 
orsakat betydlig skadegörelse av rösena. Övriga exploateringskategorier 
som orsakat skador tillhörande grupp 2 är materialtäkt för vägbyggnation 
(3 fall), vägbyggnation (1 fall), järnväg (1 fall), sjukhem (2 fall) samt fri
tidsverksamhet (1 fall).

Sammantaget visar analysen av rösenas behandling utanför planlagd 
mark att verksamheter förknippade med för bygden lokala näringar haft 
en omfattande och ofta mycket negativ inverkan på rösena. Således utgör 
täktverksamheter och jordbruk inte bara de största exploateringsgrupper- 
na, utan dessa har även allmänt sett orsakat störst skadegörelse bland 
rösena. Av de två grupperna är den förstnämnda särskilt intressant. Mot 
bakgrund av att grustäktsverksamheten i Växjötrakten är omfattande och 
väl utbredd är det anmärkningsvärt att denna inte i större grad bidragit till 
skadegörelse av rösebeståndet. Möjligen torde avsaknaden av skador 
kunna förklaras av att tillstånd för grustäkt måste lämnas av länsstyrelsen 
och att sådan verksamhet därför kommer antikvarisk myndighet till kän
nedom. Beträffande stentäkt är denna verksamhet visserligen också till- 
ståndspliktigt enligt NVL. På grund av svårigheter att övervaka mindre 
stentäkter för husbehov torde dessa ha kunnat fortgå utan berörda myn
digheters vetskap.

Analysresultaten visar tydligt att fornlämningar (rösen) i skogsbygd i 
mycket stor omfattning är skadade eller på annat sätt påverkade av lokala 
och privata näringar. Uppfattningen att fornlämningar i skogsbygd skulle 
löpa mindre risk för skadegörelse än fornlämningar i jordbruksbygd, är 
således en illusion. Bakgrunden till skadesituationen kan naturligtvis ha 
många orsaker. Av skadornas omfattning och karaktär att döma torde 
rösena i stor utsträckning ha uppfattats som ett råmaterial av lokalbefolk
ningen. Behovet av sten för olika byggnationer har varit stort. Det är mot 
denna bakgrund inte särskilt anmärkningsvärt att rösena, genom sina stora 
och väl samlade stenmängder, har fått tillfredsställa detta behov.

Det kan vara intressant att notera att gruppen allmänna kommunikatio
ner sällan orsakat någon skadegörelse på rösena. I gruppen finns flera 
exempel på statligt organiserade arbetsföretag, såsom vägbyggnationer och
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anläggandet av flygplats. Dessa verksamheter som igångsatts efter 1950 
har i motsats till täktverksamheten och jordbruket endast i ett fall orsakat 
skadegörelse enligt grupp 2. Vanligare är istället antingen att fornlämning- 
en inte skadats (grupp 1) eller att denna helt tagits bort (grupp 3).

Beträffande resten av de R-markerade fornlämningarna har graden av 
skadegörelse tyvärr inte kunnat studeras. Anledningen härtill är att ska
dornas art och omfattning, utifrån fornlämningsregistret, är svårare att 
bestämma på ett heterogent material. Andelen borttagna fornlämningar 
har dock registrerats och även systematiserats i förhållande till de olika 
exploateringskategorierna. Exploateringarna har här i inte mindre än 17 
fall (39%) resulterat i helt eller delvis borttagande av fornlämningen. I syn
nerhet har gravfält, andra gravtyper och milstolpar drabbats. Borttagande- 
na är tämligen jämnt fördelade mellan de olika exploateringkategorierna. 
Detta med undantag för grustäkterna, vilka i inte mindre än 6 fall resulte
rat i ett borttagande.

De borttagna fornlämningarna utgörs av delar av gravfält, 3 stensätt- 
ningar samt 2 milstolpar. Grustäkternas dominans i materialet är intres
sant, inte minst med hänsyn till att de för rösenas vidkommande var myck
et litet förekommande. En möjlig förklaring till att grustäkterna oftare 
drabbat milstolpar och gravfält (de tre stensättningarna ligger omedelbart 
intill ett gravfält), jämfört med gravrösen skulle kunna vara att de olika 
fornlämningstyperna har skilda lägen i terrängen. En närmare granskning 
av detta förhållande har dock inte gjorts.

Vad avser icke R-markerade fornlämningar, lämnar materialets litenhet 
inte något utrymme för diskussion. Ett undantag är dock det faktum att de 
icke R-markerade lämningarna generellt sett påverkats i mindre utsträck
ning än de R-markerade (fig. 17). Detta förhållande torde i stor utsträck
ning bero på fornlämningarnas art och karaktär. Ett flertal (16 st.) av de 
icke R-markerade fornlämningarna är av sådant slag att det i det närmaste 
fordras ett fullständigt borttagande, för att man skall kunna bedöma huru
vida de påverkats av exploatering. Detta gäller t. ex. för resta stenar?, skål- 
gropsförekomster? samt för de sentida lämningarna. Dessutom tillkommer 
det faktum att några av de osäkra rösena (4 st.) klassats som odlingsrö- 
sen/röjningsrösen. Detta försvårar ytterligare en bedömning av exempelvis 
jordbrukets påverkan.

Om man likväl gör ett försök till analys av materialet, kan några intres
santa iakttagelser konstateras. Således visar materialet klara tendenser att 
överensstämma med resultaten från de R-markerade fornlämningarna. 
Rösena har drabbats av exploatering, medan stensättningarna endast i 
liten utsträckning berörts. Även exploateringskategoriernas fördelning 
stämmer för de icke R-markerade rösena väl överens med de R-markerade. 
Däremot är antalet borttagna lämningar (2 st.) anmärkningsvärt lågt.
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Tyvärr har materialet i detta avseende inte lämnat några ledtrådar beträf
fande orsaken härtill.

3.14 Medeltidsstadens behandling

Följande avsnitt skall ägnas åt Växjö stads medeltida bebyggelseområde, i 
fornlämningsregistret registrerat som nr 170, Växjö stad (fig. 22). Avsikten 
är att redogöra för de faktiska förhållandena inom medeltidsstaden, med 
hänsyn till

D exploateringssituation 
D antikvarisk bevakning 
D arkeologisk dokumentation.

Växjörapporten nr 46 (Ahmani983) utgör tillsammans med antikvariska 
yttranden i samband med förslag till detaljplaner det huvudsakliga källma
terialet för avsnittet. Dessutom har arkeolog Eva Ahman, förre landsantik
varie J.-E. Anderbjörk samt biträdande landsantikvarie K.-J. Krantz, Växjö 
museum, bidragit med värdefull information beträffande den antikvariska 
och arkeologiska situationen inom det medeltida stadsområdet.

Historik

Växjö medeltida bebyggelseområde är ca 12 hektar stort. Området är belä
get strax söder om en markant bergsklack, på en del av ett randdelta som 
begränsas av två små bäckar med utlopp i Växjösjön. Det är sannolikt att 
området redan under förhistorisk tid varit ett centrum och en samlings
plats för folket i Värend (Åhman 1983, s. 6). Troligen kom den gamla 
marknadsplatsen att bli stadens torg.

Kring 1170 blev Växjö biskopssäte och vid denna tid påbörjades även 
byggandet av domkyrkan. År 1342 erhöll Växjö privilegier som köpstad, 
och på 1480-talet anlades ett franciskanerkloster strax väster om stadsbe
byggelsen.

Fram till industrialiseringen dominerades stadens liv av handel och hant
verk. Även den kyrkliga administrationen satte sin prägel på staden, lik
som den statliga administrationen, vilken i och med bildandet av Krono- 
bergslän län 1634 förlädes till Växjö (Åhman 1983, s. 8).

Idag finns i den moderna stadskärnan inte många spår efter stadens 
medeltida ursprung. Den rutnätsplan som präglar stadskärnan genomför
des efter den omfattande branden 1658. Domkyrkan är Växjös enda kvar
stående medeltida byggnad.
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Fig. 22. Fornlämning nr 170 i Växjö - det medeltida stadsområdet.
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Växjös medeltida stadsområde är sedan 1977 registrerat som fast forn- 
lämning i RAÄ:s fornlämningsregister. Området har avgränsats utifrån 
1658 års karta. I beskrivningen till fornlämning nr 170 framhålls att det 
inom området kan förväntas påträffas kulturlager från medeltiden, 1500- 
och 1600-tal. Området är även klassat som riksintresse för kulturminnes
vården.

Exploateringssituation

Det saknades länge en allmän överblick över hur landets äldsta stadskär
nor förändrats under de senaste årtiondena. Mot denna bakgrund startade 
Riksantikvarieämbetet och statens historiska museer år 1976 projektet 
”Medeltidsstaden”. Projektets syfte var att detaljerat kartlägga och beskri
va den stadsarkeologiska situationen och dess konsekvenser för den fysiska 
planeringen (Biörnstad, Andersson 1976, s. 8). Man önskade dels få en 
överblick över den arkeologiska situationen inom de medeltida städerna, 
dels en uppfattning om hur mycket material som på grund av exploatering 
gått förlorat.

År 1983 publicerades rapporten över Växjö stad - nr 46, sammanställd 
av E. Åhman. I enlighet med medeltidsstadsprojektets intentioner innehål
ler Växjörapporten en redogörelse för exploateringens omfattning inom de 
äldre bebyggelseområdena samt en uppskattning av förstörelsegraden. I 
rapporten redovisas på karta 7 de utschaktade områdena, dvs. de områden 
där man kan förmoda att de medeltida kulturlagren helt eller delvis för
störts (fig. 23). Bedömningen har gjorts utifrån en okulär besiktning utvän
digt av byggnadsbeståndet, dvs. om moderna byggnadsmetoder eller före
komsten av källare kan förväntas ha förstört kulturlager. Det framhålls i 
rapporten att kartan ger en allmän överblick och att utschaktningen san
nolikt är mer omfattande än vad som framgår av kartan. Således betonas 
att ledningsdragningar liksom andra ingrepp i t.ex. gator och torg kan ha 
inneburit utschaktningar av olika omfattning, men också att det inte kan 
uteslutas att det inom markerade områden finns bevarade kulturlager 
(Åhman 1983, s. 27).

Utschaktningskartan kompletteras i rapporten med en karta (karta 8, 
(fig. 24) som visar den nuvarande bebyggelsens ålder. Av kartan framgår 
att viss äldre bebyggelse bevarats (före 1900), men också att betydande 
delar av centrum varit föremål för nybyggnation fr.o.m. 1950-talet och 
framöver.

Sammantaget visar materialet att det medeltida stadsområdet till stora 
delar är utschaktat och att detta huvudsakligen skett efter 1950. Vad äldre 
schaktningar beträffar har dessa varit begränsade till en mindre del av
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VÄXJÖ

C IOC 230 m

Fig. 23. Fielt eller delvis utschaktade områden inom Växjö medeltidsstad. 
(Ur Medeltidsstaden nr 46, Växjö, 1983, karta 7.)

tomterna. Även olika typer av ledningsdragningar har emellertid orsakat 
stora ingrepp i kulturlagret (op. cit. s. 27 ff). Mot denna bakgrund är det 
enligt Ähman viktigt att inför framtida markexploateringar i stadskärnan 
ta vara på varje tillfälle till arkeologisk dokumentation som kan bidraga 
med information om utvecklingen av det medeltida Växjö (op. cit. s. 37).

Antikvarisk bevakning och samråd

En redogörelse för de antikvariska myndigheternas bevakning och samråd 
har tidigare presenterats i avsnitt 3.11. Här skall istället vikten läggas på 
det medeltida stadsområdets behandling.

Olika omständigheter har över tiden påverkat de antikvariska myndig
heternas bevakning av medeltidsstaden. Särskilt betydelsefulla i samman
hanget torde de riktlinjer ha varit, som man på det lokala planet erhållit 
från den överordnade myndigheten (Biörnstad, M. muntlig uppgift). Före
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Fig. 24. Den nuvarande bebyggelsens ålder inom Växjö medeltidsstad.
(Ur Medeltidsstaden nr 46, Växjö, 1983, karta 8.)

1975 var kulturminnesvården på RAÄ uppdelad i två olika avdelningar, 
där Fornminnesavdelningen svarade för bevakningen av fornlämningar 
och där Byggnadminnesavdelningen svarade för behandlingen av byggna
der men också för de medeltida städerna. På Byggnadsminnesavdelningen 
var man främst intresserad av byggnader, vilket för de medeltida städerna 
resulterade i bevakning av i första hand olika medeltida byggnader, t.ex. 
kyrkor, kloster, försvarsanläggningar och dylikt. Kulturlagerrester inom 
medeltidsstäderna ägnade man däremot inte något intresse.

Genom en omorganisation 1975 slogs de två tidigare avdelningarna på 
RAÄ samman till Kulturminnesavdelningen. Efter omorganisationen bör
jade enskilda arkeologer att intressera sig för de medeltida kulturlagren. 
Strax innan igångsättandet av projektet ”Medeltidsstaden” 1976, företog 
M. Forsström en första sammanställning över landets samtliga medeltids
städer med en preliminär avgränsning av dessa. Dessa skickades sedermera 
ut till berörda kommuner (M. Forsström, muntlig uppgift).

År 1976 inleddes projektet ”Medeltidsstaden”. I beskrivningen till pro-



176 Fallstudier Växjö

jektet framhålls att den arkeologiska dokumentationen av landets medelti
da städer är av mycket skiftande omfattning och kvalitet och att det 
(1976) inte finns någon samlad översikt över det arkeologiska källmateria
lets omfattning samt användbarhet för stadsforskning. I projektbeskriv
ningen framhålls också att situationen är sådan att ”ett oersättligt källmate
rial för förståelsen av våra städers utveckling riskerar att helt försvinna eller förbli 
outnyttjat” (Biörnstad, Andersson 1976, s. 6f). Sammantaget skulle dessa 
båda omständigheter på sikt komma att resultera i en omläggning av den 
antikvariska och arkeologiska hanteringen av de medeltida städerna.

Ser man till förhållandena inom det medeltida stadsområdet i Växjö, var 
den antikvariska bevakningen före 1976 mycket bristfällig. Bakgrunden till 
det svala intresset för Växjös medeltida lämningar har delvis kunnat bely
sas genom samtal med J.-E. Anderbjörk, som under 35 år (1940-75) var 
landsantikvarie i Kronobergs län. Enligt Anderbjörk berodde situationen i 
stor utsträckning på museets bristande resurser. Man hade varken ekono
miska eller personella tillgångar att tillgripa för att sköta det antikvariska 
och arkeologiska arbetet inom medeltidsstaden. Anderbjörk, som under 
större delen av sin tjänstgöringstid ensam ansvarade för den antikvariska 
bevakningen, den arkeologiska dokumentationen samt för vården av länets 
fasta fornlämningar, tvingades att prioritera sina arbetsinsatser. Ander
björk berättar att han ibland ”var ute och tittade på skelett”, t.ex. vid 
klostret, men någon systematisk bevakning rörde det sig inte om.

Inte heller under Anderbjörks sista år som landsantikvarie skedde några 
förändringar beträffande bevakningen av den medeltida stadskärnan, detta 
trots att RAÄ.-s regionskontor UV-syd fr.o.m. 1968 övertog den arkeologis
ka verksamheten. Således skedde exempelvis ingen systematisk bevakning i 
samband med utläggandet av fjärrvärmenätet i början av 1970-talet. Enligt 
K.-J. Krantz, berodde detta på att man från antikvarisk sida menade att de 
medeltida lämningarna sannolikt redan hade förstörts genom gamla led
ningsdragningar, utschaktningar och liknande.

Intresset för Växjö medeltida stadskärna väcktes först 1976, dvs. unge
fär samtidigt med intresseförskjutningen på RAÄ och medeltidsstadspro- 
jektets igångsättande. Redan följande år 1977 avgränsades det medeltida 
bebyggelseområdet samt registrerades i fornlämningsregistret. Samma år 
utfördes även den första stadsarkeologiska undersökningen.

Flera andra faktorer sammanfaller med det ökade antikvariska och 
arkeologiska intresset för medeltidsstaden. År 1976 inrättades länsantikva- 
rietjänsten i Kronobergs län, vilket innebar att man fick ett regionalt beslu
tande organ inte bara andligt utan också fysiskt nära den medeltida stads
kärnan i Växjö. Samma år inrättades även en särskild arkeologtjänst på 
Smålands museum. Detta innebar att museet, efter knappt 10 års uppehåll, 
åter fick ansvara för den arkeologiska undersökningsverksamheten i länet.

Sedan 1976 föregås all planläggning och byggnation inom fornlämning
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nr 170 av samråd mellan kommunen (stadsarkitektkontoret) och låns- 
respektive landsantikvarien. Samraden styrs efter behov och sker i ett tidigt 
skede av planeringsprocessen. I de fall arbetsföretag medför markingrepp i 
fornlämningen som kan förändra eller skada underliggande kulturlager, är 
det exploatörens skyldighet att inhämta information hos länsantikvarien. 
Denna beslutar därefter om tillstånd till undersökning.

Smålands museum utför på uppdrag av exploatören en kostnadsberäk
ning av det aktuella ärendet samt utför den arkeologiska dokumentatio
nen. Huvudexploatör inom fornlämning nr 170 är Växjö kommun. Andra 
exempel på exploatörer är banker, försäkringsbolag, fastighetsbolag samt 
privata fastighetsägare.

Klassandet av Växjö centrum som fornlämningsområde har för berörda 
markägare och exploatörer medfört inskränkningar i nyttjanderätten av 
marken, då det i enlighet med FML (numera KML) inte får ske några 
ingrepp i underliggande kulturlager utan föregående undersökning.

Enligt K.-J. Krantz, har man frånsett vissa inledande problem avseende 
kostnadsansvaret, inte haft några svårigheter att genomdriva arkeologiska 
undersökningar inom det medeltida bebyggelseområdet. Sedan området 
avgränsades och förklarades som fast fornlämning 1977, motsätter man 
sig inte från exploatörernas sida den arkeologiska dokumentationen och 
respekterar de kostnader som gäller.

Vad man från antikvarisk sida uppfattar som ett problem idag, är den 
brist på förståelse för kulturminnesvårdens intressen som man ofta möter 
hos planerare, exploatörer och politiker. Bland annat har detta tagit sig 
uttryck i svårigheter att hos dessa grupper få gehör för råd och synpunkter 
beträffande bevarande och restaurering av äldre stadsbebyggelse, gatunät 
och liknande. Konkret innebär detta att äldre hus rivits eller restaurerats 
på fel sätt och att gågator anlagts med trädplantering trots protester från 
både läns- och landsantikvarien.

Arkeologisk verksamhet

Redovisningen av den arkeologiska undersökningsverksamheten inom 
Växjö medeltida bebyggelseområde baseras i huvudsak på material ur 
Växjörapporten (Åhman 1983, s. 21 ff). Eftersom sammanställningen här 
endast är aktuell t.o.m. 1983 har kompletteringar gjorts fram till 1986, då 
materialinsamlingen utfördes. Övrigt källmaterial utgörs av gravningsrap
porter samt beskrivningar i RAÄ:s rapportserie ”Arkeologi i Sverige”.

För att bättre kunna visa hur verksamheten förändrats över tiden har 
materialet indelats i två tidsperioder, 1840 - 1975 samt 1976 - 1986. 
Under per. 1, 1840 - 1975, har sammantaget 10 arkeologiska iakttagelser, 
härav 2 dokumentationer företagits inom området. Den äldsta undersök



ningen utfördes på 1840-talet då man i samband med byggnation påträffa
de skelett inom klosterområdet. Två arkeologiska insatser kan tillföras 
åren 1907 - 12. Därefter föreligger det först frånl950-talet åter uppgifter 
om arkeologiska insatser. Två av dessa består av observationer gjorda vid 
schaktning, medan den tredje utgörs av den byggnadsarkeologiska under
sökningen av domkyrkan. Undersökningen ägde rum åren 1957 - 58 i 
samband med restaureringen av kyrkan och har enligt Växjörapporten 
haft stor betydelse för klargörandet av dess byggnadshistoria.

Trots de stora förändringar som Växjö centrum genomgått under 1960- 
talet i form av sanering och nybyggnation, liksom omfattande lednings
dragningar, föreligger från denna period inga uppgifter om antikvariska 
eller arkeologiska insatser. Först 1971 finns det belägg för en arkeologisk 
dokumentation av icke medeltida lämningar i k v. Unaman. Ytterligare två 
arkeologiska iakttagelser och delvis dokumentation kan föras till 1970- 
talets första hälft. Den ena av dessa gjordes strax norr om domkyrkan. Ser 
man till den rumsliga fördelningen av de arkeologiska insatserna under 
per. 1 (fig. 25) framgår det, att dessa framför allt utförts i eller i nära 
anslutning till stadens kyrkliga institutioner. Insatser utanför dessa objekt 
är däremot ytterst få.

Per. 2, dvs. tiden efter 1976, kännetecknas av en ökad arkeologisk verk
samhet. Som tidigare framhållits torde förändrade riktlinjer från RAÄ, lik
som det inledande arbetet med projektet ”Medeltidsstaden”, ha bidragit 
härtill. Viktigt är emellertid även inrättandet av en fast arkeologtjänst på 
Smålands museum, vilket möjliggjorde en kontinuitet i verksamheten.

Den arkeologiska undersökningsverksamheten inleddes 1977 genom 
utgrävningarna av stadens franciskanerkloster. Enligt grävningsledare E. 
Ahman var det inte utan vissa svårigheter som grävningen kom till stånd. 
”Exploatören ställde sig omedelbart på tvären och vägrade att bekosta undersök
ningen, eftersom man ju aldrig tidigare utfört någon arkeologiska utgrävning i 
Växjö. Exploatören hotade med advokat, men besinnade sig efter att representan
ter för raä läst lagen för honom. Efter samtal med sin advokat om de faktiska för
hållandena accepterade han situationen och bekostade undersökningen.”

Mellan åren 1976 - 1986 har sammantaget 6 stadsarkeologiska under
sökningar utförts inom det medeltida bebyggelseområdet. Åren 1978 och 
1984 undersöktes delar av kv. Lejonet. 1982 företogs undersökningar 
inom kv. Linné, 1985 inom kv. Magnus Smek samt 1986 inom kv. Djäk
nen. Orsaken till undersökningarna har med ett undantag varit sanering av 
äldre bebyggelse med påföljande nybyggnation. Undantaget utgörs av kv. 
Magnus Smek där en parkeringsplats skulle byggas under mark.

Under samma period har dessutom 8 registrerade antikvariska kontrol
ler utförts. Fyra av dessa kan direkt knytas till omläggningar av VA-led- 
ningar. I ett fall utfördes en kontroll i samband med arbete med fjärrvär
menätet.
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fzg. 25. Arkeologiska undersökningar inom fornlämning nr 170 (omfattar tiden ca
1840-1975).
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Fig- 26. Arkeologiska undersökningar inom fornlämning nr 170 (omfattar tiden 
1976-1986).

Av fig. 26 framgår tydligt den ökade arkeologiska verksamheten under 
per. 2. Ytterligare två förhållanden kännetecknar verksamheten. Båda står 
i stark kontrast till föregående period.

□ Undersökningarna omfattar större ytor.
Undersökningarna är i huvudsak förlagda till kvartersmark utan någon 
rumslig kontakt med stadens kyrkliga institutioner.

Sammantaget torde de arkeologiska insatserna, i både antal och rumslig 
spridning, väl spegla exploateringen i innerstaden.
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Sammanfattande synpunkter

Här följer en sammanfattning av de förhållanden som framkommit avseen
de medeltidsstadens behandling.

Exploateringssituation: Nybyggnation i innerstaden var fram till 1950 
obetydlig. Från 1950-talet och i synnerhet under 1960- och 1970-talen 
sker omfattande sanering/nybyggnation och ledningsdragningar. Samman
taget har betydande utschaktningar företagits inom stadsområdet. Stora 
delar av de medeltida och eftermedeltida lämningarna har härigenom för
störts.

Antikvarisk bevakning: De antikvariska myndigheternas bevakning av 
medeltidsstaden var före 1976 i det närmaste obefintlig. Officiellt sett hade 
la/museichefen ansvaret för bevakningen. Verksamheten präglas av flera 
olika faktorer.
□ Den centrala myndigheten (RAÄ) prioriterar bevakningen av medeltida 

byggnader och objekt.
□ Las/museets bristfälliga resurser, såväl ekonomiska som personella, 

omöjliggör en heltäckande antikvarisk bevakning.
□ Las/museichefens påtvingade arbetsprioritering drabbar de medeltida 

lämningarna negativt.
Tiden efter 1976 karakteriseras av en viktig omläggning av verksamheten.

□ Genom omorganisationen av kulturminnesvården på RAÄ börjar 
arkeologer att driva frågan om bevakning av de medeltida städernas 
kulturlager.

□ Genom projektet ”Medeltidsstaden” inleds en diskussion och ökad 
medvetenhet kring de medeltida städernas arkeologiska och historiska 
värde.

□ Länsantikvarietjänstens inrättande 1976 leder till att man får ett regio
nalt beslutande organ både andligt och fysiskt nära den medeltida 
stadskärnan.

□ De antikvariska myndigheterna börjar tillämpa en mer systematisk 
bevakning; denna fungerar i dagsläget tillfredsställande.

□ Kulturminnesvårdens företrädare möter tidvis bristande förståelse för 
de kulturhistoriska värdena, bland såväl planerare som politiker och 
exploatörer.

Arkeologisk verksamhet: Flera olika omständigheter har satt sin prägel på 
verksamheten. Således kännetecknas period 1 (1840 - 1975) av följande 
förhållanden:



□ Låg exploateringstakt fram till 1950; efter 1950 omfattande sanering/ 
nybyggnation och ledningsarbeten.

I ] La/museichefens arbetsprioritering påverkar verksamheten; ingen syste
matisk bevakning.

i J FML §9 om kostnadsansvar för exploatören tillämpas inte; den arkeo
logiska verksamheten inom medeltidsstaden bedrivs inom ramen för 
museets egen budget.

I 1 Antalet arkeologiska undersökningar är få och i huvudsak knutna till 
stadens kyrkliga institutioner.

Period 2 (1976 - 1986) präglas av följande förhållanden:

D Fortsatt hög sanering/nybyggnation.
Det medeltida stadsområdet (kulturlagret) avgränsas och utlägges som 
fast fornlämning.

D Smålands Museum får en fast anställd arkeolog.
I ] Ar 1977 lyckas museet genomdriva en praktisk tillämpning av FML §9 

om kostnadsansvar för exploatören; utgrävningarna av stadens francis
kanerkloster utgör den första större arkeologiska undersökningen.

1 Samrådsförfarandet mellan antikvarisk myndighet och kommunen fun
gerar väl; nu inlemmas även fornlämning nr. 170 i överläggningarna. 
Den arkeologiska verksamheten ökar; kännetecknas nu av större ytun- 
dersökningar förlagda till kvartersmark utan rumslig kontakt med de 
olika kyrkliga objekten.
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3.2 Helsingborg
Anne Carlie

3.21 Inledning

Presentation av undersökningsområdet (UO)

Helsingborgs stad är exempel på en gammal kulturbygd, rik på lämningar 
efter förhistoriska aktiviteter och medeltida bosättningsspår. Staden, vars 
anor kan följas till övergången sen vikingatid - tidig medeltid, är belägen i 
en av tradition gammal jordbruksbygd. Dess belägenhet invid havet har 
även inneburit goda betingelser för handel och varudistribution och på så 
sätt befrämjat stadens utveckling och tillväxt.

Som gammal kulturbygd har området i och kring Helsingborg utsatts 
för en fortlöpande landskapsexploatering, som ofta haft negativ verkan på 
bevarandet av fornlämningar och andra kulturhistoriskt värdefulla miljöer. 
Inte minst har den mångåriga och intensiva uppodlingen inom området 
resulterat i en betydande minskning av antalet synliga fornlämningar. Av 
stor betydelse är även stadens, fr. o. m. 1960-talet, gradvisa omdaning till 
modern tätort, med sanering av äldre bebyggelse i innerstaden, med anläg
gandet av nya markkrävande bostads- och industriområden samt vägnätets 
utbyggnad.

Områdets avgränsning

Undersökningsområdets geografiska avgränsning utgörs av Helsingborgs 
stadsgräns, omfattande församlingarna Maria, Filborna, Gustav Adolf och 
Raus (fig. 1). Denna avgränsning har visat sig vara fördelaktig av arbets- 
praktiska skäl, och därför att området rymmer ett rikt material i fråga om 
fasta fornlämningar men också hög grad av exploatering.

Topografisk beskrivning

Heisingborgstrakten karakteriseras av ett flackt och öppet slättlandskap, 
dominerat av den tunga nordvästmoränen. I söder avgränsas området av
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Fig. 1. Undersökningsområde (UO) Helsingborg.



Rååns dalgång med sina lätta och väldränerade jordar av mo, sand och 
grus och i väster av kustzonen utmed Öresund.

Stora partier av stadens äldre delar är belägna på en smal strandremsa 
utmed kusten samt på den intill och öster därom liggande landborgen, en 
brant och av naturen formad kustklint. Öster om denna markanta kustzon 
utbreder sig inåt landet ett öppet slättlandskap. Det är framför allt till 
detta område, bestående av högklassig jordbruksmark, som huvuddelen av 
Helsingborgs nyare bebyggelse med industrier och bostadsområden för
lagts.
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Utbyggnadssituation

Utbyggnadsverksamheten i Helsingborg inleddes redan kring 1800-talets 
mitt i och med den begynnande industrialiseringen. Denna tidiga utveck
ling kännetecknades framför allt av anläggandet av en rad småindustrier, 
vilka sprängdes in bland den övriga bebyggelsen, men också av en bety
dande utbyggnad av kommunikationsnätet. Parallellt härmed skedde också 
en snabb och fortlöpande befolkningsökning, med ett därpå ökat behov av 
bostäder (Kulturminnesvårdsprogram för M län, 1984, s. 77). Nämnda 
utveckling fortsatte något decennium in på 1900-talet, varefter expansio
nen mattades. Enligt 1917 - 1926 års ekonomiska karta över Helsingborg, 
uppvisar staden en ytmässigt sett väl avgränsad utbredning, huvudsakligen 
omfattande stadsdelarna Tågaborg, Stattena, Slottshöjden, Olympia, Ene- 
borg, Högaborg och Söder. Därutöver var området kring Ramlösa hälso
brunn bebyggt liksom fiskeläget Råå, intill och norr om Rååns utlopp i 
Öresund (fig. 2).

Under1950-talet börjar utbyggnadsverksamheten åter att expandera. 
Det är först fr.o.m. 1960-talet som exploateringen tar verklig fart. Utbygg
naden under denna tid kännetecknas av en omfattande nybyggnation av 
stora ytkrävande bostads- och industriområden, förlagda till tidigare jord
bruksmark nordost, ost och sydost om stadens äldre bebyggelse. Som 
exempel på nya bostadsområden som växer fram under 1960- och 70- 
talen, kan nämnas Brunnsberga, Sofieberg, Rosengården, Drottninghög 
och Dalhem. Motsvarande exempel på industriområden är under denna tid 
Ättekulla i UO:s sydvästra del och Berga i nordost. Parallellt med bostads- 
och industriutbyggnaden har också en genomgripande utvidgning och 
omdaning av vägnätet ägt rum, för att bättre svara mot den tilltagande 
bilismen. Här kan nämnas motorvägen E6 med tillhörande av- och på far
ter, vilken anlades kring 1960-talets slut.

Förutom nämnda verksamheter har även stadens hamnområde utvidgats 
och ombyggts i etapper. Vidare har stadens äldre delar, under hela efter
krigstiden, varit föremål för en betydande och ständigt fortgående sane-
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Fig. 2. Utbyggnadssituationen inom Helsingborgs stad, ca 1920-1985.



ringsverksamhet med därpå följande nybyggnation. Dessutom har olika 
typer av ledningsdragningar företagits.

1980-talets utbyggnadsverksamhet utgör en fortsättning på föregående 
decenniers exploatering. Således har ytterligare markområden i UO:s östli
gaste delar planlagts för industriändamål, exempelvis Berga och Väla. 
Bostadsutbyggnad har bl. a. företagits inom Raus.
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Fornlämningssituation

Är 1969 företog RAÄ en förstagångsinventering av fasta fornlämningar 
inom UO. Vid denna inventering registrerades sammantaget 164 lokaler 
med fornminnen. Vid ominventeringen 1986 registrerades 227 fornläm- 
ningslokaler, dvs. en ökning med 63 lokaler. Nytillskottet utgörs framför 
allt av boplatser och fyndplatser för flintredskap, men också av by- och 
gårdstomter samt av överplöjda högar. Av dessa 227 fornlämningslokaler 
har 41 st. R-markerats, 39 st. markerats med (R), dessutom har 14 bygg
nader byggnadsminnesförklarats.

Redovisningen av fornlämningssituationen inom UO baseras här på 
1986 års inventering (fig. 3). Sammantaget har 258 fornlämningar registre
rats fördelade på 227 lokaler. Fornlämningarna kan indelas i tre grupper:
! i Förhistoriska lämningar 
□ Medeltida lämningar 
fl Sentida/historiska lämningar.

Gruppen förhistoriska lämningar omfattar 164 st. Huvuddelen av dessa 
(86 st.) utgörs av bronsålderns gravhögar. Mer än hälften (48 st.) har dock 
borttagits dels redan i äldre tid, dels i samband med modern markexploa
tering. Högarna uppvisar inte någon jämn spridning inom UO utan upp
träder företrädesvis i dess sydligaste del på ömse sidor om Rååns dalgång. 
Inom detta område kan man urskilja två koncentrationer av högar inom 
Ättekulla och Raus.

Förutom gravhögarna finns inom UO även 4 stensättningar, 3 andra för
historiska gravtyper, 6 flatmarksgravar (varav 1 gravfält), 1 runristning, 2 
fyndplatser för skattfynd/depåfynd och 18 fyndplatser för flintredskap 
(varav 1 fornsakssamling). Dessutom finns 44 registrerade boplatslämning
ar företrädesvis daterade till stenåldern.

Till gruppen medeltida lämningar hör 7 lokaler. Inom gruppen ryms 
naturligtvis Helsingborgs medeltida stadsområde, beläget i de inre och cen
trala delarna av Helsingborg. Inom ”medeltidsstaden” finns 5 lokaler med 
lämningar efter begravningsplatser, kyrkor samt ett klosterområde. Dessut
om har det medeltida slottstornet Kärnan bevarats tillsammans med ett 
kringliggande område innehållande bl. a. husgrunder.



Fallstudier Helsingborg 189

H - Hoq
(H) - Hig, pUh jir- 
6 ' 'Boptaki 

HU.- HitttiiU 
D - tDoro-łtrrlyiti 
Rs . Resta stfcu-aF

Ms = Minntssttiv 
G?s - &rśr>ssłfcw 
V&» Valvbvo 
VS- VadstilU 
V - VallahUmhiM 
Rr- $umrS6tnwg J 
fpt.m Fytndpials.

Fig. 3. Fornlämningsbilden inom UO (efter RAÄ:s fornminnesregister 1986).
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Gruppen sentida och historiska lämningar omfattar 78 registrerade 
anläggningar. Dessa består av 4 milstolpar, 15 minnesstenar, 7 gränsstenar, 
3 valvbroar, 1 vadställe, 3 hälsokällor/offerkällor, 4 gravplatser eller kyr
kogårdar, 3 vall- eller befästningsanläggningar, 9 bytomter och 2 gårds
tomter. Inom gruppen ryms även 26 byggnader av kulturhistoriskt värde. 
12 av dessa är byggnadsminnesförklarade. '

Vad som kanske inte klart framgår av ovanstående redovisning är att en 
betydande del av fornlämningsbeståndet inom Helsingborgs stad utgörs av 
platser för borttagna lämningar liksom av fyndplatser och i övrigt icke 
synliga lämningar, t. ex. boplatser. Ser man till förhållandet synliga/icke 
synliga lämningar inom de tre grupperna kan följande konstateras. Inom 
grupp 1, dvs. de förhistoriska lämningarna utgörs endast 43 utav 164 av 
synliga fornlämningar. Motsvarande siffror för grupp 2 är svårare att 
uppge eftersom de medeltida lämningarna omfattar både synliga och icke 
synliga anläggningar. För grupp 3 däremot kan fastslås att inte mindre än 
69 av 78 sentida historiska lämningar finns bevarade och är synliga.

Den främsta orsaken till det stora antalet borttagna fornlämningar inom 
grupp 1 skall utan tvekan sökas i den mångåriga och intensiva uppodling
en av landskapet. Särskilt har gravhögarnas antal kraftigt reducerats under 
de senaste århundradena. Dagens kunskapsläge beträffande högarnas antal 
och spridning i Helsingborgsområdet, måste till betydande del tillskrivas 
Torsten Mårtenssons förtjänst. Mårtensson, som under seklets första 
decennier var chef för Helsingborgs museum, publicerade 1922 en sam
manställning över Helsingborgs stads fasta fornlämningar. Mårtenssons 
förtjänst består däri att han genom studier av äldre skifteskartor kunde 
framlägga en fornlämningskarta som på ett genomgripande sätt komplette
rade den då kända spridningen av gravhögar.

Således var redan år 1922 43 st. utav 66 kända högar överplöjda eller 
helt borttagna. Denna bild har ytterligare förstärkts genom 1986 års 
inventering, då man nu känner till inte mindre än 48 borttagna högar utav 
86 kända. Den förhållandevis stora ökningen av högar jämfört med situa
tionen 1922 (dvs. 20 st.) förklaras av att man vid fältrekognosceringarna 
medvetet letat efter överplöjda högar.

Antikvarisk bevakning och samråd

Presentationen av den antikvariska bevakningen och samrådsprocessen 
baseras dels på samtal med företrädare för kulturminnesvården och för 
den kommunala planeringen, dels på de skriftliga remissyttranden som 
föreligger från antikvarisk myndighet i samband med framläggandet av 
stadsplaneförslag och översiktlig planläggning.

Ansvaret för den antikvariska verksamheten inom UO är fördelat på
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flera olika instanser. Således var landsantikvarien (la), med kontor förlagt 
till Skånes Hembygdsförbund i Lund, officiell remissinstans för antikvaris
ka ärenden. Denna funktion delades inofficiellt under ett tiotal år, ca 1965 
- 76, med museichefen på Helsingborgs museum. Huvudansvaret för 
bevakningen av fornlämningarnas behandling vilar dock på den beslutande 
myndigheten, dvs. före 1976 på RAÄ och efter 1976 på länsantikvarien 
(läa). Sedan 1976 har läa även övertagit rollen av officiell remissinstans för 
planfrågor rörande detaljplanering och översiktlig planering. För bevak
ningen av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, framför allt inom stads
kärnan, svarar sedan 1987 en särskilt tillsatt stadsantikvarie i Helsingborg.

Landsantikvarietjänsten har under en väsentlig del av den period som 
studerats innehafts av Evald Gustafsson (1962-75). Mellan 1976-78 inne
hades tjänsten av Carin Bunte varefter Dag Widholm tillträdde. Sedan 
1984 är Karin Augustsson landsantikvarie. Hon betraktar sig själv dock 
främst som administrativ chef, vilket innebär att beredningen av antikva
riska ärenden numera i stor utsträckning sköts av övriga vid kontoret 
anställda antikvarier. Av dessa har C.-A. Mildner vanligen berett ärenden 
som berört Helsingborgsområdet.

Trots att landsantikvarien varit officiell remissinstans för plan- och 
byggnadsfrågor har chefen för Helsingborgs museum tidvis haft en mycket 
aktiv roll vid beredning av antikvariska ärenden. Detta framgår tydligt i de 
många skrivelser och skriftliga yttranden som föreligger i arkivmaterialet. 
Traditionen som antikvariskt bevakande museum går tillbaka till tiden för 
museiföreningens bildande på 1910-talet. Allt sedan denna tid och fram till 
1970-talets mitt var den bevakande funktionen nära sammanbunden med 
museichefen som person. Under 1900-talets första hälft innehades musei- 
chefstjänsten av Torsten Mårtensson. Bevakningen var under denna period 
av mycket sporadisk karaktär. Enligt L.-G. Kindström, som senare efter
trädde Mårtensson, påverkades bevakningen i stor utsträckning av samti
dens uppfattning om vilka intressen som var värda att bevara. Dessa 
intressen utgjordes i huvudsak av enskilda objekt, t.ex. landsbygdens grav
högar och megalitgravar, men också av områden av speciellt känslig art, 
såsom stadens medeltida kyrkor, begravningsplatser, kloster m.m. Orsa
kerna till denna snäva inriktning var enligt Kindström i huvudsak två:

□ En allmän skepsis bland dåtidens museifolk gentemot förekomsten av 
under mark dolda fornlämningar, dvs. därmed behövdes inte heller 
någon allmän bevakning.

□ Kostnadsmässiga problem i samband med utförandet av arkeologiska 
undersökningar - då kostnaderna måste rymmas inom museets egen 
budget.
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I synnerhet sistnämnda förhållande kom att på ett mycket påfallande sätt 
sätta sin prägel på den antikvariska och därmed även arkeologiska verk
samheten under efterkrigstiden.

Ar 1955-56 tillträdde L.-G. Kindström tjänsten som museichef i Hel
singborg. Kring 1960-talets mitt lyckades Kindström, genom personlig 
kontakt med la E. Gustafsson, att verka för att han som museichef blev 
officiell remissinstans i planärenden. Först 1974 blev kulturnämnden ordi
narie remissorgan i alla planärenden, med förberedande ärendeberedning 
inom museiutskottet (H.M. 1972-09-14).

Enligt Kindström medförde inrättandet av Helsingborgs museum som 
remissinstans inte några direkta förbättringar beträffande möjligheterna 
till insyn i kommunens planeringsarbete. Således var kontakten mellan 
antikvarisk myndighet och företrädare för kommunens planeringsverksam
het mycket bristfällig och ostrukturerad. I allmänhet kontaktades antikva
risk myndighet för yttrande först efter det att planerna fastställts och bygg
nationerna igångsatts. Detta trots föreskrifter om samråd enligt 1960 års 
byggnadsstadga. Särskilt under 1960- och 70-talen, då exploateringstakten 
var hög i Helsingborg ledde bristerna i samrådsfunktionen upprepade 
gånger till konflikter. Vid ett flertal tillfällen gav sig missnöjet från antikva
risk sida till känna genom skrivelser där man framhöll det beklagliga i att 
samråd inte ägt rum före planens fastställelse. På sikt ökade, enligt Kind
ström, dock insynen i kommunens utbyggnadsverksamhet, vilket gav bätt
re möjligheter att driva igenom och ställa krav på arkeologiska undersök
ningar.

Kring 1970-talets mitt efterträdde Torkel Eriksson Kindström som 
museichef. I längden var emellertid en kombinerad museichef stjänst/antik
varietjänst ohållbar, inte minst med hänsyn till den ökande ärendebered
ningen, som en följd av den höga exploateringstakten inom kommunen. 
För att delvis komma till rätta med problemet inrättades år 1987 en sär
skild stadsantikvarietjänst. Denna innehas av Agneta Asgrim Berlin. Stads- 
antikvariens arbetsuppgifter utgör beredning av plan- och byggnadsären- 
den där kulturminnesvårdens intressen berörs av exploatering samt av 
ärenden rörande renovering av äldre byggnader. I tjänsten ingår däremot 
inte något ansvar för bevakningen av de fasta fornlämningarna.

Ar 1976 inrättades länsantikvarietjänsten som ett regionalt beslutande 
organ i antikvariska frågor. Från och med hösten 1976 till våren 1978 
innehades tjänsten av Evald Gustafsson, varefter Carin Bunte tillträdde. 
Länsantikvarien har det regionala ansvaret för behandlingen av fornmin
nen, byggnadsminnen och annan kulturhistorisk värdefull bebyggelse.

Som en följd av de alltmer kostsamma arkeologiska undersökningarna 
under 1970-talets senare hälft, tog man år 1978 från kommunens sida ini
tiativ till ett samrådsförfarande med de antikvariska myndigheterna. Sam
rådets huvudsakliga syfte är att undersöka behovet av arkeologiska under
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sökningar och söka samordna dessa med kommunens exploateringsverk- 
samhet för de närmaste 4-5 åren.

Initiativtagare till samråden är Bengt Lindskog, chef för exploateringsav- 
delningen i Helsingborgs kommun. Det kan vara intressant att notera att 
Lindskog själv studerat arkeologi samt har en positiv inställning till beho
vet av arkeologiska undersökningar. Sedan 1980, då samrådsförfarandet 
inleddes, sammankallar Lindskog regelbundet berörda parter till överlägg
ningar. Närvarande är således representanter för den antikvariska verk
samheten, dvs. länsantikvarien (eller bitr. lä) och en antikvarie från lands
antikvariens kontor (C.-A. Mildner). Tidigare deltog även chefen för Hel
singborgs museum (T. Eriksson). Denne har sedan några år tillbaka ersatts 
av stadsantikvarien (A. Åsgrim Berlin). I gruppen ingår även en represen
tant för RAÄ:s uppdragsverksamhet (UV-syd), samt företrädare för kom
munens utbyggnadsverksamhet (fastighetskontoret och stadsbyggnadskon
toret). Till överläggningarna kallas dessutom berörda markägare eller fas
tighetsägare i händelse av konflikter.

Enligt C.-A. Mildner har samrådet med kommunen givit antikvarisk 
myndighet bättre insyn i kommunens planerings- och exploateringsverk- 
samhet i ett flerårigt perspektiv. Dessutom har den långsiktiga samord
ningen givit UV-syd möjligheter att på ett bättre sätt än tidigare planera 
sina arkeologiska insatser. Rent konkret kan frukten av samarbetet utlä
sas i en betydande ökning av antalet arkeologiska undersökningar under 
1980-talet.

Arkeologisk verksamhet
Sammantaget har 54 arkeologiska undersökningar (fig. 4) utförts inom 
Helsingborgsområdet (sammanställningen avser ej fornlämning 42 medel
tidsstaden, se avsnitt 3.23). Av dessa har 27 st. utförts före 1950. Denna 
äldre grävningsverksamhet kan indelas i två olika grupper. Den ena grup
pen utgörs av enskilda forsknings- eller privata grävningar. Exempel härpå 
är Söderbergs undersökningar av 8 gravhögar i Raus år 1879 liksom kung 
Gustaf VI Adolfs undersökningar av gravhögar vid Sofiero. Den andra 
gruppen kan karakteriseras som dåtidens nödgrävningar eller räddnings- 
grävningar. Mellan åren 1895 och 1910 utfördes 16 arkeologiska under
sökningar. Av dessa kan 8 st. direkt knytas till någon form av exploatering. 
Redan kring sekelskiftet förekom således inom UO arkeologiska insatser 
föranledda av exploatering. Före bildandet av Helsingborgs museiförening 
på 1910-talet svarade Riksantikvarieämbetets förtroendeman Oscar Trapp 
i viss konkurrens med arkeologen Carl Wibling för undersökningarna. Den 
arkeologiska verksamheten föregicks vid denna tid inte av någon systema
tisk antikvarisk bevakning. Snarare torde det ofta ha varit tillfälligheter
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Fig. 4. Arkeologiska undersökningar inom UO 1872-1989 (omfattar ej medeltids
staden).

som låg till grund för att dessa tidiga exploateringsundersökningar kom till 
stånd.

Efter bildandet av Helsingborgs museum kom den såväl antikvariska 
som arkeologiska verksamheten att knytas dit. Museets insatser var under 
1900-talets första hälft mycket sporadiska. Mellan 1920-1962 företogs 
endast fyra undersökningar utanför tätbebyggt område. Tre av dessa för
anleddes av exploatering (byggnation, väganläggning samt anläggande av 
vattentorn) (fig. 4).

Trots att utbyggnadsverksamheten i Helsingborg varit omfattande 
fr.o.m. 1960-talet och framöver har graden av arkeologiska insatser varie
rat. I samband med planläggningen av Ättekulla industriområde 1967-68, 
utförde Historiska museet i Lund på uppdrag av kommunen 7 undersök
ningar, varvid en stor bronsåldershög avlägsnades. Övriga undersökningar 
utgjordes av efterkontroller i form av ytavbaningar på platser för borttag
na högar.

Sedan 1974 har den arkeologiska undersökningsverksamheten inom 
Helsingborgsområdet gradvis övertagits av RAÄ:s regionkontor UV-syd. 
Mellan åren 1974-89 har sammantaget 19 arkeologiska undersökningar 
ägt rum, företrädesvis inom Ättekulla och Raus i UO:s södra del, där de 
föranletts av kommunens nyexploatering för bostads- och industriområ
den. I motsats till den äldre grävningsverksamheten, vilken museet bedrev, 
har man från UV-kontorets sida inriktat sig på ytavbaningar för att lokali
sera boplatslämningar och gravar. Ett hjälpmedel i sökandet efter förhisto
riska och/eller medeltida bosättningar är fosfatkartering. I Helsingborg 
utnyttjades metoden 1982 inom tre områden - nämligen bostadsområdena 
Raus södra, Pålsjö Östra och Björka.
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Rapportens uppläggning: metod och material

Materialet om Helsingborgsområdet har med utgångspunkt från projektets 
frågeställningar indelats i två problemområden:

□ Fornlämningars behandling inom planlagd mark
□ Medeltidsstadens behandling.

Avsnittet rörande fornlämningars behandling utanför den planlagda mar
ken har däremot utelämnats, eftersom endast ett obetydligt antal fornläm- 
ningar inom Helsingborgs stad i dagsläget ligger utanför planlagd mark. 
Frågan om olika exploaterande verksamheters påverkan på fornlämnings- 
beståndet belyses delvis i avsnittet om fornlämningar inom planlagd mark.

Under den första rubriken beskrivs:

På vilket sätt har olika exploaterande verksamheter påverkat fornlämning- 
arna och deras miljöer inom planlagd mark?
Vilka hänsyn har tagits till fornlämningarna och deras närmiljö i samband 
med planeringen?
Vad karakteriserar de antikvariska myndigheternas policy för fornläm- 
ningarnas behandling?

Källmaterialet består av fornlämningsregistret, planhandlingar i form av 
översikts- och detaljplaner, skriftliga remissyttranden från antikvarisk 
myndighet, samrådsredogörelser samt intervjuer med företrädare för den 
antikvariska verksamheten och för kommunens planeringsverksamhet. 
Materialet omfattar även resultaten från en fältbesiktning av bevarade 
fornlämningar inom två mindre analysområden.

Under den andra rubriken studeras behandlingen av Helsingborgs medelti
da stadsområde från sekelskiftet och fram till dagsläget. De förhållanden 
som granskats är:
Exploateringssituationen - dvs. i vilken utsträckning har olika exploate
rande verksamheter bidragit till förstörelse av kulturlager inom medeltids
staden?
Antikvarisk bevakning - på vilket sätt har bevakningen förändrats under 
den tid som studeras?
Arkeologisk verksamhet - vilka förhållanden präglar den arkeologiska 
verksamheten och hur har denna förändrats över tid?

Källmaterialet utgörs av Medeltidsstadens rapport nr 32 över Helsingborg, 
skriftliga remissyttranden från antikvarisk myndighet, slutredovisningar
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och gravningsrapporter samt samtal med företrädare för den antikvariska 
och arkeologiska verksamheten. Den huvudsakliga materialinsamlingen 
avslutades våren 1990, varefter endast smärre kompletteringar företagits.

3.22 Fornlämningars behandling inom 
planlagd mark

Detta avsnitt omfattar en presentation av hur fornlämningar behandlats i 
samband med planläggning och exploatering inom Helsingborgs stad. 
Uppläggningen följer i väsentliga drag den som utarbetats för fallstudieom
rådet Växjö stad. Detta innebär bearbetning av materialet i två olika steg.

Steg 1 innehåller en redogörelse för plansituationen, dvs. de planmässiga 
förutsättningarna för fornlämningarnas behandling. Dessutom granskas 
samrådsfunktionen, dvs. de antikvariska myndigheternas insyn i plane
ringsprocessen samt möjligheter att påverka utformningen av fornlämning
arnas närmiljö.

Steg 2 rymmer en karakteristik av fornlämningarnas behandling vid 
plangenomförandet. Intressant i detta sammanhang är i vilken utsträck
ning man från kommunens sida tagit hänsyn till antikvarisk myndighets 
synpunkter. På vilket sätt har t.ex. de bevarade fornlämningarna integre
rats i bebyggelsemiljön? I vilken utsträckning har arkeologiska undersök
ningar utförts i enlighet med antikvarisk myndighets rekommendationer?

Arbetsmaterial

Det källmaterial som utnyttjats för analysen består av planhandlingar och 
remissyttranden från antikvarisk myndighet. Dessutom har materialet 
kompletterats med intervjuer med företrädare för kulturminnesvården och 
planeringsverksamheten i Helsingborg. Planmaterialet som omfattar både 
översikts- och detaljplaner har insamlats på Stadsbyggnadskontoret, Hel
singborgs kommun.

Beträffande antikvariska yttranden utgörs dessa före 1976 av yttranden 
från RAÄ, landsantikvarien (la) och Helsingborgs museichef (HM) samt 
efter 1976 av yttranden från länsantikvarien (läa). Materialet har som 
nämnts kompletterats med intervjuer. Dessa har på grund av tidsbrist inte 
kunnat genomföras i samma omfattning som för Växjö. Längre samtal har 
dock förts med länsantikvarie C. Bunte, förre museichefen L.-G. Kind
ström, stadsantikvarie A. Åsgrim Berlin samt med A. Wihlborg, tidigare 
chef för UV-syd och B. Lindskog, chef för Fastighetskontoret i Helsing
borgs kommun.
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Källmaterialet omfattar vidare riksantikvarieämbetets fornminnesregis
ter från 1969 och 1986 samt slutredovisningar och rapporter för de ar
keologiska undersökningarna.

Periodindelning och områdesindelning

I motsvarande avsnitt för Växjö stad framhålls nödvändigheten av en 
periodindelning för att skapa en tids- och problemorienterande referens
ram samt möjliggöra jämförelser av fornlämningsärendenas handläggning 
över tiden. Den periodindelning som utarbetats inom fallstudieområdet 
Växjö kommer även att tillämpas för Helsingborg. För en närmare presen
tation av perioderna hänvisas till avsnitt 3.12.

Analysen av fornlämningars behandling inom planlagd mark har i Hel
singborg koncentrerats till två delområden. Valet av områden liksom 
avgränsningen av dessa har styrts av tre förhållanden. Således skall områ
dena karakteriseras av:

D hög fornlämningstäthet
D omfattande markexploatering för bostads- och industriändamål 
D planläggning och utbyggnad efter 1960 års lagändring med införande 

av samrådsparagraf i byggnadsstadgan, dvs. per. III och IV.

Valet av endast två analysområden innebär en betydande inskränkning av 
hela undersökningsområdet med viss risk för att helhetsbilden bortfaller. 
Detta förhållande uppvägs emellertid till fullo av delområdenas rika forn- 
lämningsbestånd liksom av exploateringens omfattning och karaktär. Föl
jande delområden kommer således att bli föremål för närmare granskning.

1 Ättekulla industriområde
Industriområde - planlagt 1968 - 1978 (per. III - IV)

2 Raus norra och södra 
Bostadsområde - planlagt 1964 - (per. III - IV)
Planläggning ej avslutad.

Presentation av delområdena

1 Ättekulla industriområde
Ättekulla industriområde är beläget i UO:s sydöstra del och avgränsas i S 
av Rååns dalgång (fig. 5). Området som är ca 100 ha stort planlades under 
1960- och 70-talen för industriverksamheter. Endast mindre delar av om
rådet har i dagsläget ännu inte exploaterats.
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Fig. 5. Detaljplanelagd mark inom Flelsingborgs stad (läget 1989).
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Ättekulla är mycket rikt på fornlämningar. Enligt 1986 års fornminnes
inventering finns ett 40-tal registrerade fornlämningar, framför allt bestå
ende av gravhögar. Merparten av dessa har tyvärr helt eller delvis bortta- 
gits i sen tid.

Ättekullaområdet har medtagits i analysen som exempel på ett fornläm- 
ningsrikt område som under en expansiv period (per. III och IV) exploate
rats för industrianläggningar. Intressant att studera är bl. a. de antikvaris
ka myndigheternas bevakning och hantering av fornlämningsbeståndet sett
1 förhållandet till kommunens anspråk på markutnyttjande.

Avgränsningen av delområde 1 sammanfaller i huvudsak med gränserna 
för den detaljplanerade marken. Fornlämningsbeståndets spridning har 
dock motiverat en vidgning av området mot S, således att markområdet 
mellan Rausvägen och Råån infogats i analysområdet.

2 Raus norra och södra
Raus norra och södra är liksom Ättekulla beläget i UO:s S del (fig. 5). 
Området avgränsas i Ö av Ättekulla industriområde och i S av Rååns dal
gång. Markutnyttjandet inom Raus har avsatts för bostadsbebyggelse. Den 
första planläggningen och utbyggnadsetappen inleddes redan i mitten av 
1960-talet och har sedan dess fortsatt i olika etapper. Stor vikt har lagts 
vid den översiktliga planeringen. Inom området pågår fortfarande viss 
planläggning.

Liksom delområde 1 är Raus mycket rikt på fornlämningar. Enligt 1986 
års inventering finns ett 30-tal registrerade lämningar. Bronsålderns grav
högar som utgör den dominerande fornlämningstypen, ligger framför allt i 
områdets NV del, där de bildar ett sammanhängande stråk — det s.k. 
Köpingegravfältet.

Inom Raus norra och södra föreligger goda möjligheter att närmare 
granska behandlingen av detta för Helsingborgs stad viktiga fornlämnings- 
område. Vilka hänsyn har tagits och på vilket sätt har gravfältet integre
rats i bostadsområdet? Gränserna för delområde 2 följer 1987 års disposi
tionsplan för Raus bostadsområde.

Materialbeskrivning

Materialbeskrivningen har i stora drag utformats på motsvarande sätt som 
för Växjöområdet. Således redovisas källmaterialet inom respektive delom
råden i en kombinerad materialbeskrivning/utvärdering med utgångspunkt 
från projektets frågeställningar. Centrala analysområden i materialet är 
fornlämningarnas behandling i planeringsprocessen, samrådsförfarande 
och antikvarisk myndighets agerande samt markägare och skötselsituation.
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Det bör tilläggas att en redovisning av materialet i katalogform (se 
Appendix I, Växjöområdet) inte ansetts nödvändig med hänsyn till källma
terialets mindre omfattning.

Delområde 1 Ättekulla industriområde

Kring 1962 - 63 köper Helsingborgs stad upp marken inom Ättekullaom- 
rådet. Avsikten var vid denna tidpunkt att området skulle utnyttjas för 
industribebyggelse av i stort sett ett och samma företag - ett planerat olje
raffinaderi. Av olika orsaker förlädes anläggningen till annan ort. För Hel
singborgs stad skulle detta istället komma att innebära att det uppköpta 
markområdet planlades för mindre och medelstora industriföretag.

Innan Ättekullaområdets planläggning och exploatering utnyttjades 
detta som jordbruksmark. Bebyggelsen inom området var främst lokalise
rad till byarna Raus och Köpinge. Inom hela området fanns dock spridda 
gårdar och gårdssamlingar där Köpingegården och Övre Pålstorp tillhörde 
de större.

Ar 1966 upprättas det första stadsplaneförslaget över det blivande 
industriområdet. Planen som fastställdes av länsstyrelsen 1968-03-21 
omfattar i det närmaste hela det område som i dagsläget (1990) utgör 
Ättekulla industriområde. Endast områdets SV del var i denna första plan 
inte medtagen. 1968 års stadsplan har under resten av 1960-talet och 
1970-talet till stora delar ersatts av nyare planer - den senaste fastställd 
1978. Dessa planer har dock inte inneburit några förändringar beträffande 
markanvändningen inom området utan berör detaljlösningar kring mark
utnyttjandet.

Beträffande planområdets S gräns ner mot Råån, framhålls i planbe
skrivningen 1968: ”Med hänsyn till att regleringen av området kring Raus kyrka
och dess till stor del gamla bebyggelse kräver särskilda långvariga utredningar.....
har området ned till Råån icke intagits i det föreliggande förslaget.” I ett senare 
planförslag från 1970 framgår: ”Områdets sydvästra del har föreslagits som 
park dels på grund av närheten till Raus kyrka, dels på grund av att terrängförhål
landena här gör området mindre lämpligt för industrietablering. Här finns även 
värdefull vegetation som bör bevaras.”

Rååns dalgång är sedan 1987 riksintresse för både natur- och kulturvår
den. Det bör dock noteras att avgränsningen av dessa bevarandeintressen 
inte var klart definierade vid tidpunkten för den första detaljplanens fast- 
ställelse inom Ättekulla 1968.

På områdeskartan för Ättekulla ses den detaljplanerade markens sprid
ning och fastställelseperiod (fig. 6). Härav framgår att området huvudsak
ligen detaljplanelagts under per. III. Endast ett mindre område längst i S 
har planlagts under per. IV. Planeringsarbetet har inte föregåtts av någon 
översiktlig planläggning.
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Fig. 6. Delområde 1 Ättekulla industriområde. Planlagd mark.

Kännetecknande för Ättekullaområdet är förutom industribebyggelse 
också ett omfattande och markkrävande vägnät. De första planerna på en 
fortsättning av motorvägen E6 förbi Helsingborg presenterades redan 
1956-57. Den slutgiltiga vägplanen godkändes emellertid först 1966-67. 
Vägsträckan mellan Råån och trafikplats Helsingborg södra byggdes strax 
därefter 1967-68, medan Malmöleden byggdes året därefter. Senare till
kom även Österleden V om industriområdet. Utbyggnaden av vägar har 
för Ättekulla inneburit att området numera är omslutet av vägar, E6 i Ö, 
Malmöleden i N och Österleden i V.

Fornlämningar och planering
Inom Ättekullaområdet finns sammantaget 41 fornlämningslokaler (fig. 6). 
Av dessa består 29 st. av gravhögar (omfattande 33 högar). Övriga forn
lämningar inom UO är 3 förhistoriska boplatser, 1 borttagen megalitgrav, 
1 runristning (i Raus kyrka), 3 medeltida bytomter samt 5 sentida kultur
lämningar (1 pestkyrkogård, 2 gränsmärken samt 1 minnessten och 1 vad
ställe). Nästan samtliga lokaler ligger inom mark som planlagts under per. 
III. Fornlämningarna S om Rausvägen ligger däremot utanför planlagd 
mark.
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Två omständigheter måste uppmärksammas inför den följande analysen. 
Den ena rör gravhögarna inom området. Av 33 registrerade högar var inte 
mindre än 26 st. helt eller till större delen borttagna vid tidpunkten för 
planläggningen. För dessa fornlämningar är det istället intressant i vilken 
utsträckning man från antikvarisk sida yrkat på arkeologiska kontrollun
dersökningar samt i vilken omfattning dessa faktiskt utförts.

Den andra omständigheten berör de fornlämningar vilka registrerats 
först i samband med 1986 års inventering (avser 7 överplöjda högar, 3 
medeltida bytomter samt 2 boplatser). Dessa måste delvis utelämnas ur 
analysen eftersom de inte var kända vid planerings- och exploateringstill- 
fället.

Materialbeskrivning och utvärdering
Här följer en redogörelse för fornlämningarnas behandling i samband med 
detaljplanering inom Ättekulla.

Borttagna fornlämningar
Endast 2 väl synliga fornlämningar har borttagits i samband med planlägg
ning och exploatering inom delområde 1 (fig. 7). Dessa är: 
nr 98:1 - en hög, Ilmi diam. och 2,5 m h. (Torbornahögen) 
nr 103 - en hög, 25 m i diam. och ca 4 m h. (Klåhög).

Borttagandena som i bägge fallen föranleddes av industribyggnation sked
de under per. III och föregicks av en arkeologisk undersökning. Fornläm
ningarnas behandling överensstämmer med antikvarisk myndighets rekom
mendationer. I remissyttrande till stadsplanen från H.M. (1968-03-21) till
styrktes från antikvarisk sida ett borttagande av gravhögarna 103 och 98. 
”Utnyttjandet av det berörda området som industriområde har tidigare under hand 
godtkänts vid förhandlingar i Stockholm mellan riksantikvarien, stadsplanechefen
G. Sundbärg och undertecknad (Kindström) varför stadsplaneförslaget som sådant
tilistyrkes....2 högar ligger inom område betecknat med J, som skall utnyttjas för
industriändamål, nr 16 (103) och nr 17 (98). Högarna måste efter från ämbetet 
företagen och av byggherren eller markägaren bekostad undersökning borttagas, 
vilket tillstyrkes.” (Skrivelse H.M. 1966-07-31). Av citatet framgår att när väl 
markutnyttjandet inom det tänkta exploateringsområdet fastlagts, förelåg 
inte någon ytterligare diskussion beträffande ett bevarande av högarna.

Efterundersökning av tidigare borttagna fornlämningar
Inom Ättekullaområdet finns uppgifter om 26 borttagna högar/högbottnar 
samt 1 megalitgrav. Högarna, vilka genom sitt antal har särskilt intresse, 
har identifieras genom studier av äldre kartmaterial från 1700- och 1800- 
talen. En första sammanställning av högarna presenterades redan på 1920-
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F/g. 7. Delområde l Ättekulla industriområde. Exploateringssituation samt forn- 
lämningars behandling (läget 1989).

talet (Mårtensson, 1922). I denna finns uppgifter om 18 borttagna 
högar/högbottnar. 1986 års fornminnesinventering har snarare komplette
rat än reviderat denna bild. Således är idag 26 platser för borttagna högar 
kända. Här följer en lista över högarna med uppgifter om pågående mark
användning, tidpunkt för exploateringen samt eventuell arkeologisk kon
trollundersökning. I sista kolumnen anges högens beteckning i T. Mårtens
sons register 1922.

Fornl. Markanvändning Genomförande Ark. undersökning M.1922

Nr 74 Väg E6 Anlagd Nej (framk. v. schaktn.) Saknas
Nr 102:2 Parkmark Icke exploat. Nej Nr 56
Nr 102:3 Parkmark Icke exploat. Nej Nr 57
Nr 96:2 Väg E6 Anlagd Nej (ny 1986) Saknas
Nr 104 Industritomt Bebyggd mark Nej Nr 68
Nr 143 Industritomt Bebyggd mark Nej Nr 63
Nr 144 Industritomt Obebyggd mark Nej (1986, se 144:1-2) Nr 62
Nr 145 Industritomt Obebyggd mark Nej Nr 60
Nr 146 Väg E6 Anlagd Nej Nr 61
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Nr 147 Industritomt
Nr 149 Industritomt
Nr 148 Väg E6
Nr 150 Industritomt
Nr 151 Industritomt
Nr 152 Industritomt
Nr 153 Industritomt
Nr 154 Industritomt
Nr 155 Industritomt
Nr 156 Industritomt
Nr 157 Väg E6
Nr 163 Väg Malmöleden
Nr 207 Väg Malmöleden
Nr 219 Industritomt
Nr 220 Industritomt
Nr 221 Industritomt
Nr 222 Industritomt
Nr 223 Väg E6Anlagd

Bebyggd mark Nej
Bebyggd mark Nej
Anlagd Nej
Obebyggd mark Ja 1967-68
Obebyggd mark Ja 1967-68
Bebyggd mark Ja 1967-68
Bebyggd mark Ja 1967-68
Bebyggd mark Ja 1967-68
Bebyggd mark Ja 1967-68
Bebyggd mark Ja 1967-68
Anlagd Nej
Anlagd Nej
Anlagd Nej (ny 1986)
Bebyggd mark Nej (ny 1986)
Bebyggd mark Nej (ny 1986)
Bebyggd mark Nej (ny 1986)
Bebyggd mark Nej (ny 1986)
Nej (ny 1986) Saknas

Nr 58 
Nr 27 
Nr 59 
Nr 51 
Nr 29 
Nr 28 
Nr 55 
Nr 54 
Nr 68 
Nr 52 
Nr 26 
Nr 53 
Saknas 
Saknas 
Saknas 
Saknas 
Saknas

Ser man till hanteringen av platserna för borttagna fornlämningar kan föl
jande konstateras. Av tabellen ovan framgår att 7 högar och 1 megalitgrav 
berörts av vägbyggnation. Fyra av dessa var inte registrerade vid 1969 års 
inventering. För resterande 4 fornlämningslokaler har i inget fall kontroll
undersökningar företagits i samband med schaktningsarbeten för vägarna. 
Vidare ligger 17 platser för högar inom tomtmark avsatt för industribe
byggelse. Av dessa var fyra inte registrerade vid 1969 års inventering. Ser 
man till de återstående 13 lokalerna ligger 9 st. inom bebyggd tomtmark 
medan 4 st. ligger inom obebyggd mark. Arkeologiska kontrollundersök
ningar har utförts på 7 lokaler. Samtliga undersökningar genomfördes 
1967-68, som ett led i en försöksverksamhet för det blivande regionkonto
ret UV-syd. Endast två högbottnar har inte berörts av exploatering utan 
bevarats inom parkmark.

Redan i samband med framläggandet av det första planförslaget (fast
ställt 1968-03-21) framhåller antikvarisk myndighet i ett remissyttrande 
att ”provgrävningar bör ske på de platser där de försvunna högarna kunna betrak
tas ha legat” (H.M. 1966-07-31, yttrandet avser nr 102:2-3, 143, 144, 145, 
146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 och 163). 
Samma rekommendation framhålles i ett yttrande av RAÄ. ”Nr 52 (156) 
och 62 (144) bör borttagas efter vederbörlig undersökning....Beträffande de för
störda högarna så bör vissa undersökningar göras inom de områden där de enligt 
uppgift ska ha legat.” Inför fastställandet av planförslaget 1968-03-21 verk
ställdes ett flertal arkeologiska undersökningar (se nr 150, 151, 152, 153, 
154, 155 och 156).
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År 1970-04-16 fastställs ännu ett planförslag inom industriområdet. 
Förslaget berör de resterande fornlämningslokalerna (102:2-3, 143, 144, 
145, 146 och 147). Enligt planen avses endast en av dessa bevaras inom 
parkmark medan övriga är förlagda inom mark avsatt för industribebyg
gelse. I samband med framläggandet av planförslaget påminner man från 
antikvarisk sida om nödvändigheten av efterkontroller. ”Med hänsyn till 
eventuella rester av högbottnar bör schaktningar vid angivna fornlämningsplatser 
stå under antikvarisk kontroll.” (la 1969-04-21.) "Beträffande högarna 143, 144, 
145, 146, 147 och 148 kan eventuella rester av högbottnarna finnas kvar varför 
ämbetet anser att schaktningar vid dessa fornlämningsplatser skall ske under antik
varisk kontroll.” (RAÄ 1969-04-24.) Exploateringen av nämnda fornläm- 
ningsområden fördröjdes emellertid och 1974-12-23 fastställs ett nytt 
planförslag som berör fornlämningarna nr 143, 144, 145 och 147. Enligt 
planförslaget skall samtliga fornlämningsområden användas för industri- 
bebyggelse. Det föreligger från antikvarisk myndighet inte något remissytt
rande över planförslaget och därmed inte heller någon påminnelse om 
nödvändigheten av efterkontroller.

År 1978-05-16 fastställs det senaste planförslaget inom Ättekulla. 
Endast en fornlämningslokal berörs av planen - nr 143. Äter igen saknas 
ett yttrande från antikvarisk sida med påminnelse om arkeologisk efter- 
kontroll av den överplöjda högen.

Av nämnda redogörelse framgår att arkeologiska efterkontroller utförts 
på 7 utav 13 platser för borttagna högar. Samtliga undersökningar ägde 
rum 1967-68 i samband med planläggning av industrimark. Efter 1968 
har inga efterkontroller företagits på de resterande 6 fornlämningsplatser- 
na inom industriområdet - nr 104, 143, 144, 145, 147 och 149 - trots att 
tre av dessa sedan flera år tillbaka ligger på bebyggda tomter. Den mest 
sannolika förklaringen härtill är att exploateringen av dessa områden för
dröjts och att de överplöjda högarna därigenom ”fallit i glömska”. Nya 
stadsplaner har ersatt äldre planer och i samband härmed har inga förnya
de krav om kontroller ställts från antikvarisk sida.

En sådan förklaring stärks också av det faktum att högarna inte i någon 
av de aktuella planerna finns omnämnda i planbeskrivningen eller marke
rade på plankartan. Det finns därmed inga instrument för att påminna 
exploatörerna om myndigheternas krav om arkeologiska undersökningar.

Enligt B. Lindskog är förfarandet inför nyexploatering sådant att kom
munen garanterar att industritomterna vid försäljningstillfället är byggkla- 
ra, dvs. om eventuella arkeologiska undersökningar måste utföras svarar 
kommunen för kostnaderna. Enligt KML 10 § (FML 8 §) åligger det 
exploaterören att i god tid före arbetets igångsättande ta kontakt med an
tikvarisk myndighet. En sådan kontakt torde för fornlämningarna i Ätte
kulla aldrig ha tagits.

Beträffande de fyra fornlämningslokaler som berördes av motorvägsbyg-
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get 1966-67, så har inte heller dessa varit föremål för någon arkeologisk 
undersökning. Samtal med R. Petré vid Lunds universitets historiska muse
um, som 1967-68 utförde de arkeologiska undersökningarna i Ättekulla 
bekräftar detta. Som en parantes kan tilläggas att uteblivna undersökning
ar i samband med anläggandet av E6 inte är unikt för den sträcka av 
motorvägen som ligger inom delområde 1. Enligt Petré genomfördes över
huvudtaget endast obetydliga arkeologiska insatser vid motorvägens byg
gande, trots att denna sett ur ett vidare perspektiv, skär genom ett av lan
dets mest fornlämningstäta områden.

Avsaknaden av kontrollundersökningar är synnerligen anmärkningsvärd 
och fordrar naturligtvis en förklaring. Vem bär ansvaret för att de arkeolo
giska undersökningarna inte utfördes i enlighet med de riktlinjer som läm
nats av de antikvariska myndigheterna? Bristande källmaterial försvårar 
möjligheterna att förklara de uteblivna undersökningarna. Även i dessa fall 
gäller KML 10 §, dvs. att exploatören i god tid skall kontakta antikvarisk 
personal för övervakning i samband med schaktningsarbeten. Någon över
vakning företogs emellertid aldrig, vilket är märkligt med tanke på att var
ken landsantikvarien eller museichefen kan ha varit ovetande om motor
vägsbyggets framskridande.

Bevarade fornlämningar - plansituation
Inom delområde 1 har 4 fornlämningar bevarats inom detaljplanelagd 
mark (fig. 7). Dessa är: 
nr 99 - en gränssten 
nr 100 - en gränssten
nr 101 - en hög, 20 x 17 m och ca 2 m h. (Revhög)
nr 102:1-3 - 3 högar (Gröthögarna): 1) 20 m i diam. och 3,6 m h., 2) rest av, ca 15

m i diam. och 0,2 m h., 3) rest av, ca 20 m diam. och 0,5 m h.

Endast en av högarna inom planlagd mark har berörts av exploatering i 
form av vägbyggnation (nr 101 - per. III). Övriga fornlämningar har inte 
påverkats av någon nyexploatering. En granskning av plansituationen för 
respektive fornlämningar visar att samtliga bevarats inom parkmark. Såle
des har gränsstenarna nr 99 och 100 bevarats invid en äldre vägsträcka Ö 
om motorvägen E6. Planläggningen av området har såtillvida inte medfört 
några förändringar beträffande den befintliga markanvändningen.

Vad avser nr 101 (Revhög) visar plansituationen att även denna bevarats 
inom parkmark. Framdragandet av motorvägen 1968 med tillhörande av- 
och påfarter har dock medfört att Revhög numera ligger omsluten av 
vägar. Utläggandet av parkmark har inte primärt tillkommit för att skydda 
högen utan som en skyddszon mellan motorvägen och angränsande bebyg
gelse. Beträffande Revhög har inga hänsyn tagits till högens närmiljö. På 
vilket sätt detta samstämmer med antikvarisk myndighets rekommendatio
ner diskuteras.
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Den fjärde fornlämningen som bevarats inom parkmark är nr 102 - 
bestående av 1 välbevarad gravhög samt 2 överplöjda högar. Högarna kal
las i folkmun Gröthögarna. Gravgruppen har bevarats inom ett ca 760 m 
1. och ca 170 - 560 m br. parkmarksområde. Även i detta fall har park- 
marksområdet inte i första hand tillkommit för att skydda fornlämningen, 
vilket klart framgår av planbeskrivningen. ”Områdets sydvästra del har före
slagits som park, dels på grund av närheten till Raus k:a, dels på grund av att ter
rängförhållandena här gör området mindre lämpligt för industrietablering. Här 
finns värdefull vegetation (framförallt längs bäckravinen) som bör bevaras.” Läng
re fram i planbeskrivningen framhålls: ”Inom det föreslagna planområdet finns 
två större och några mindre gravhögar, de senare av ganska osäker karaktär. Dessa 
gravhögar skyddas av fornminneslagen och en särskild utredning har igångsatts om 
det framtida förfaringssättet med dessa” (stadsplan 1970-04-16). Nämnda utred
ning har tyvärr inte återfunnits i arkivmaterialet.

Sammantaget visar materialet att 6 synliga fornlämningar varit föremål 
för detaljplanering. Av dessa har 4 bevarats inom parkmark medan 2 har 
borttagits. Endast nr 102 har markerats på plankartan. Fornlämningarna 
har i övrigt inte försetts med någon form av skyddsåtgärder.

Utanför den detaljplanelagda marken har ytterligare 7 fornlämningslo- 
kaler bevarats (fig. 7). Dessa är: 
nr 50 - runristning i Raus kyrka (20 runor i takbjälke) 
nr 93:1-2 - 1) vadställe, 2) minnessten över vadstället 
nr 94 - pestkyrkogård 
nr 95 - hög, 17 m i diam. och 2 m h. 
nr 96:1 - hög, 12 m i diam. och 1,5 m h. 
nr 194 - förhist. boplats 
nr 203 - Raus medeltida bytomt.

Hög nr 96 ingår tillsammans med nr 95 och ett flertal gravhögar öster om 
motorvägen i ett större högstråk utmed Rååns dalgång. Redan 1956, i 
samband med de inledande samtalen avseende motorvägens planerade 
sträckning, framförde man från antikvarisk sida kritiska synpunkter 
beträffande vägens dragning genom höggruppen. ”Man kan med skäl hävda 
att fornminnesområdet norr om Råå-ån bör betraktas såsom varande av omistlig 
karaktär. Visserligen är gravhögar av detta slag en ymnigt förekommande fornmin- 
nestyp i nordvästra delen av Skåne, men det är inte vanligt att ett komplex om nio 
högar bevarats så pass intakt till nutiden. Det som gör området så värdefullt ur 
arkeologisk och fornvårdande synpunkt är: 1. Ett stort antal högar ligger samlade 
till en enhet. 2. Läget för dessa högar är typiskt för denna form av gravanläggning
ar. 3. Ingen störande bebyggelse finns i närheten. 4. De är alla i relativt gott stånd. 
Därtill kan läggas att högarnas läge är vackert och att de betyder mycket för land
skapet. Det vore därför en högst olycklig åtgärd att tillstyrka byggandet av en 
motorväg med denna sträckning...” (la 1956-06-11.)



208 Fallstudier Helsingborg

Trots invändningar från de antikvariska myndigheterna i ett tidigt skede, 
kom motorvägen så småningom likväl att skära genom högstråket. För 
gravhögen nr 96 medförde detta att högen bevarats på krönet av E6:ans 
västra vägslänt. Vissa släntningsarbeten har enligt personal på Vägförvalt- 
ningen i Malmö, utförts för att förbättra högens läge i förhållande till 
vägen.

Hög nr 95 har däremot inte direkt påverkats av motorvägens framdra
gande utan bevarats inom ett campingområde. I sitt remissyttrande över 
planförslaget 1973 framförde man från antikvarisk sida vissa krav avseen
de skyddsområdets storlek. Således skulle detta vara minst 40 m på respek
tive sidor om högen. Dessutom framförde man synpunkter på placeringen 
av toalettbyggnader inom området, på så sätt att dessa inte fick uppföras i 
högens omedelbara närhet.

Av resterande fornlämningar har endast nr 203 berörts av exploatering. 
Inför planerna på anläggandet av en ny kyrkogård N om Raus kyrka, 
utfördes inom det medeltida byområdet arkeologiska undersökningar 
inom ett ca 13 000 m2 stort område. Förundersökningen som utfördes 
1988 av UV-syd visade på anläggningar och fynd från vikingatid/tidig 
medeltid. Den avslutande undersökningen genomfördes våren 1990. Kyr
kogården planeras anläggas etappvis för att slutligen nå fram till Rausvä- 
gen. (muntlig uppgift av personal från Kyrkogårdsförvaltningen).

Ser man till övriga fornlämningar torde dessa inte i nämnvärd utsträck
ning vara hotade av framtida exploatering. Dessutom ligger flera av forn- 
lämningarna inom riksintresseområdet utmed Rååns dalgång.

Beträffande de två övriga medeltida bytomterna (nr 204 och 205), hade 
dessa redan utsatts för industri- och vägbyggnationer innan de registrera
des i fornlämningsregistret 1986.

Bevarade fornlämningar - fältsituation
En besiktning av fornlämningarna i fält visar att verkligheten i stora drag 
stämmer med plansituationen. Dock har utläggandet av parkmark kring 
gravhögarna nr 101 och 102, föga förankring i den praktiska markan
vändningen. Således utgörs marken kring nr 101 av icke vårdad gräsvege
tation, närmast att betrakta som igenväxande, medan nr 102 ligger på 
odlad mark (åker).

Någon skadegörelse av högarna kunde inte iakttagas, med undantag för 
att de överplöjda högarna (nr 102) fortfarande utsätts för plöjning. Vore 
inte ett skyddsområde kring samtliga tre högar lämpligt?

Trots att bägge gravhögarna (nr 101 och 102) bevarats inom parkmark 
är bevarandeförhållandena mycket kontrastrika. Gravhög nr 102 ligger på 
en markant åssträckning. Genom att åsen bevarats i ett mer eller mindre 
oförvanskat skick ligger gravhögen fortfarande väl synlig och njutbar för 
besökare. Högen ligger dessutom tillgänglig för besökare. Ser man till hög
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nr 101 har denna däremot fullständigt berövats alla positiva värden. Såle
des har byggandet av motorvägen helt förstört gravhögens närmiljö. Det 
faktum att man inte får stanna på motorvägen gör dessutom högen otill
gänglig för besökare. Även för den förbifarande saknar högen, genom sitt 
läge och igenväxande vegetation, helt ett upplevelsevärde.

Ser man till fornlämningarna utanför den planlagda marken, visar 
besiktningen att samtliga bevarats och inte utsatts för någon skadegörelse. 
Beträffande nr 95, bevarad inom campingområde, visar besiktningen att de 
antikvariska myndigheternas anvisningar beaktats med hänsyn till både 
skyddsområdets storlek och placeringen av toalettbyggnader. Högen ligger 
numera som ett servitut inom campingområdet. Således har skyddsområ
det avgränsats med ett lågt staket. Vidare utgörs vegetationen inom 
skyddsområdet av igenväxande sly, vilket avsevärt försämrar besökarens 
upplevelse av högen. Högen saknar dessutom upplysningsskylt. Det måste 
slutligen tilläggas att obehöriga icke äger tillträde till campingområdet.

Besiktningen i fält bekräftar att hög 96 bevarats på krönet av motorvä
gens västra vägslänt. Genom byggandet av motorvägen har högen berövats 
samhörigheten med övriga delar av högstråket (Ö om motorvägen). Härtill 
bidrar även den rådande vegetationen som består av ung tät lövskog. 
Högen ligger otillgänglig för besökare.

Markägare, skötselsituation och skyltning
Ser man till de fyra lokaler med gravhögar (nr 95, 96, 101 Och 102) som 
bevarats inom Ättekullaområdet, ägs marken i samtliga fall av Helsing
borgs kommun. För hög nr 102 har en särskild vårdplan upprättats 1978 
av Riksantikvarieämbetets enhet för byggnadsvård. Vården av denna hög 
organiseras av Länsstyrelsen och utförs genom beredskapsmedel från 
AMS. Vårdplanen avser dock endast den största av de tre Gröthögarna (nr 
102:1) medan övriga 2 överplöjda högar ligger i åkermark.

För skötseln av resterande tre gravhögar svarar Parkförvaltningen i Hel
singborgs kommun. En besiktning av högarna visar att skötselsituationen 
för två av högarna är god (nr 102 och 95). Beträffande nr 95 (inom cam
pingområde) hade det emellertid varit önskvärt att skötseln även omfatta
de högens skyddsområde för att på ett bättre sätt ta till vara högens upple
velsevärde. I nuläget döljer den kringliggande vegetationen högen. Beträf
fande hög nr 101 kunde inga vårdande insatser iakttagas vid besiktnings- 
tillfället, utan området är under igenväxning. Även för hög nr 96 måste 
skötseln betecknas som otillfredsställande. Samtliga fyra gravhögar som 
bevarats inom delområde 1 saknar upplysningsskylt.
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Samråd ocb antikvariska yttranden
Följande redogörelse baseras på remissyttranden till respektive planförslag. 
För samtliga fornlämningar finns uppgifter om samråd med antikvarisk 
myndighet.

Planläggningen inom Ättekullaområdet har inte föregåtts av någon över
siktlig planering. Däremot omfattar redan den första stadsplanen (fast
ställd 1968-03-21) större delarna av det då blivande industriområdet. Här
igenom har en mera samlad antikvarisk behandling av områdets fornläm
ningar varit möjlig.

Överläggningar mellan kulturminnesvårdens företrädare och kommunen 
har framförallt förts i samband med de inledande planeringsarbetena. 
Redan 1963 får man från antikvarisk sida för första gången kännedom om 
planerna på ett blivande industriområde i Ättekulla. Detta framgår genom 
en skrivelse från H.M. till Stadskollegiet i Helsingborg. Av skrivelsen fram
går följande: ”Öster om det s k Ättekullagravfältet har Hälsingborgs stad förvär
vat stora områden, vilka avses att tagas i bruk för industribebyggelse, i stort sett av 
ett och samma företag.” Kindström föreslår med anledning härav: ”Det torde 
kunna vara önskvärt och rationellt att det stora området fullständigt genomgås, 
inventeras samt i förekommande fall karteras och undersökes redan innan utbygg- 
nadsplanerna skola sättas igång.” (H.M. 1963-01-28).

Nämnda yttrande resulterar tämligen omgående i en inventering av 
områdets fornlämningar. I en skrivelse från RAÄ till Stadskollegiet i Hel
singborg framhålles följande: ”Med anledning av planerade vägomläggningar 
(avser E6:an med av- och påfarter) och industrianläggningar inventerade riks
antikvarieämbetet den 8-12 december 1963 genom antivarie G. A. Hellman och i 
samråd med intendent L.-G. Kindström, Hälsingborg, fornlämningar inom södra 
delen av Hälsingborgs stad.” (RAÄ 1964-07-27.) Skrivelsen innehåller vidare 
en förteckning över de påträffade fornlämningarna samt förslag till sådana 
åtgärder som ämbetet finner önskvärda. RAÄ:s åtgärdsförslag är mycket 
allmänt hållna och bär snarare karaktären av skötselråd. Förklaringen här
till torde delvis vara att det vid denna tidpunkt ännu inte framlagts några 
konkreta planförslag över området. Med undantag av motorvägens plane
rade sträckning fanns med andra ord inga preciserade hot mot områdets 
fornlämningsbestånd. Således framhålls i yttrandet att ”i de fall fornlämning
arna kan förväntas påverkas av den planerade motorvägen förordas kontrollunder
sökningar i samband med schaktningsarbetena”.

Är 1965 skickas det första stadsplaneförslaget över Ättekullaområdet på 
remiss till berörda myndigheter. I samband med planförslaget föreligger 
två yttranden från antikvarisk myndighet (H.M. 1966-07-31 och RAÄ 
1966-08-29). Som tidigare nämnts omfattar stadsplaneförslaget (fastställt
1968-03-21) större delarna av det blivande industriområdet. Därför berör 
förslaget också huvuddelen av de vid tidpunkten kända fornlämningarna 
inom området.
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Yttrandet från H.M. 1966, som i väsentliga drag baseras på Heilmans 
inventering 1963, är viktigt eftersom detta bildar underlag för ämbetets 
rekommendationer avseende fornlämningarnas behandling inom Ättekulla. 
En kort presentation av yttrandet torde därför vara av intresse. ”Det förelig
gande stadsplaneförslaget (avser plan fastställd 1968-03-21) berör fem befintli
ga högar, nämligen nr 16 Klåhög (nr 103), nr 17 Torbornahög (nr 98:1), nr 18
Revhög (nr 101), nr 19 Gröthög (nr 102:1) samt nr 21 (nr 95)........ Dessutom
beröres de utjämnade eller bortschaktade högarna nr 26-29 och 51-63.” Av skri
velsen framgår vidare att planområdets utnyttjande som industriområde 
tidigare under hand godkänts vid förhandlingar i Stockholm mellan riks
antikvarien, stadsplanechefen G. Sundbärg och intendent Kindström, var
för stadsplaneförslaget som sådant tilistyrkes. ”Av befintliga gravhögar ligga 
två, nämligen nr 16 Klåhög och nr 17 Torbornahögen inom sådant område, 
betecknat med J, som skall utnyttjas för industriändamål. Borttagning tilistyrkes 
efter undersökning.”

Beträffande nr 18 (Revhög) ”torde det vara tveksamt om högen i framtiden 
kan kvarligga, vilket bör prövas särskilt . Om den skall kvarligga måste den skyd
das under den tid vägbygget pågår. Då en annan hög tidigare skall ha legat intill nr 
18, ovisst var, bör noggrann kontroll ske i åkerjorden i detta område.”

”Nr 19 (Gröthög) beröres icke direkt av föreliggande stadsplaneförslag, varför 
den bör röjas och odlingsstenen bortföras....”

”Huruvida gravhögen nr 21 direkt beröres av stadsplaneförslaget eller icke är 
oklart....Om gravhögen ligga utanför och söder om området bör den röjas och 
odlingssten bortföras samt särskilt skydd anordnas under byggnadstiden. Skulle 
gravhögen ligga innanför (norr om) industriområdets S gräns tilistyrkes borttagan
de.”

”Fornlämningarna nr 52 (nr 156) och 62 (nr 144) ha vid Heilmans inventering 
bedömts som högbottnar. Båda falla inom med J betecknat område och tillstyrkes 
borttagna efter vederbörlig undersökning.”

”Numren 26, 27, 28 och 29 (157, 149, 152 och 151) samt 51, 52, 54, 55, 
56, 57, 58, 59, 60, 61 och 63 (nr 150, 163, 154, 153, 102:2, 102:3, 147, 
148, 145, 146 och 143) ha icke kunnat identifieras i terrängen, men kunna möj
ligen kvarligga under mark som rester efter nu icke synliga högbottnar....  Bortta
gandet av högar och högbottnar enligt ovanstående bör verkställas efter undersök
ning genom Riksantikvarieämbetets försorg; då även provgrävningar bör ske på de 
platser där de försvunna högarna bör ha legat.”

RAÄ:s yttrande 1966-08-29 innehåller inga ytterligare rekommendatio
ner. Däremot påpekas att ”anhållan om tillstånd till undersökning och bortta
gande av berörda fornlämningar skall tillställas ämbetet i mycket god tid innan 
områdena skall exploateras”.

Eftersom senare yttranden inte rymmer några nya önskemål eller rekom
mendationer avseende fornlämningarnas behandling, blir skrivelsen från
H.M. 1966 desto mera intressant. Ser man till den allmänna inställningen
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till Ättekullaområdets fornlämningar kan följande konstateras. Yttrandet 
rymmer inga rekommendationer avseende fornlämningarnas behandling 
(utöver krav om undersökningar). Snarare tycks det som om man genom 
att acceptera planläggningen och utbyggnaden av Ättekulla även accepte
rar ett borttagande av samtliga fornlämningar om så är nödvändigt. Detta 
är anmärkningsvärt med hänsyn till att man från antikvarisk sida redan i 
ett mycket tidigt skede (år 1963) informeras om kommunens utbyggnads- 
planer i Ättekulla. Först 1966 presenterar kommunen ett planförslag över 
området. Detta fastställs 1968. Under tiden fram till 1966 hade antikva
risk myndighet, med en viss framförhållning, kunnat framlägga krav eller 
önskemål om särskilt bevarandevärda objekt. Som exempel härpå kan 
nämnas Klåhög — en stor bronsåldershög ca 25 m i diameter och 4 m hög. 
En sadan framförhållning saknas emellertid helt i materialet. Sammantaget 
visar ovan presenterade material att de antikvariska myndigheternas han
tering av fornlämningar i samband med Ättekullaområdets planläggning 
utgörs av:

□ Tillhandahållande av information kring fasta fornlämningar inom plan
området (se 1964 års inventering).

i i Rekommendationer beträffande objekt som skall undersökas före bort- 
tagning.

□ Skötselråd för de fornlämningar, vilka inte direkt berörs av exploate
ring.

I vilken utsträckning har då kommunen följt antikvarisk myndighets 
rekommendationer avseende objekt som skall undersökas före borttag- 
nmg? Ser man till de väl synliga högarna så är dessa arkeologiskt under
sökta och borttagna. Beträffande de dolda eller överplöjda högarna har 
endast 7 utav 17 lokaler varit föremal före undersökningar. Samtliga plat
ser undersöktes 1967—68. Trots de antikvariska myndigheternas rekom
mendationer har inga platser för överplöjda högar undersökts arkeologiskt 
efter 1968.

Undersökning av under mark dolda fornlämningar
Som gammal kulturbygd är Helsingborgsområdet rikt på under mark 
dolda lämningar, vilket bekräftats bl.a. av arkeologiska undersökningar. 
Dessa förhållanden torde även gälla inom delområde 1.

Från antikvarisk sida framhålls redan 1966 i ett remissyttrande till det 
första planförslaget över Ättekullaområdet att ”om under mark dolda forn
lämningar därutöver påträffas vid schaktningsarbeten i samband med områdets 
exploatering skall anmälan omedelbart göras till Helsingborgs Museum eller till 
landsantikvarien”. (H.M. 1966-07-31.)

Aven i senare remissyttranden påminner man från antikvarisk sida om 
eventuell förekomst av dolda fornlämningar (RAÄ 1969-04-24, H.M.



Fallstudier Helsingborg 213

1969-05-26) samt om skyldigheten att i enlighet med FML:s 8 § omedelbart 
avbryta arbetet och kontakta antikvarisk myndighet. Information om gäl
lande föreskrifter finns däremot inte i något fall nämnt i gällande plan
handlingar.

Inom Ättekullaområdet har endast två områden med dolda fornläm- 
ningar (utan anknytning till nummer i fornlämningsregistret) undersökts. 
År 1975 undersöktes ett hårt nedschaktat område i Övre Pålstorp och 
1981 undersöktes ett område på industritomt i kv. Torbornahög, varvid 7 
härdar påträffades. Bägge undersökningarna utfördes av UV-syd.

Arkeologiska undersökningar av under mark dolda fornlämningar har 
således inte utförts i någon större omfattning inom delområde 1. Detta 
beror sannolikt inte på en faktisk frånvaro av förhistoriska lämningar utan 
på bristfälliga kontakter mellan exploatören och antikvarisk myndighet. 
Som tidigare beskrivits inleddes samarbetsrutiner för behovet av arkeolo
giska undersökningar i samband med nyexploatering först år 1980. Mark
exploateringen inom delområde 1 har i stor utsträckning skett före denna 
tidpunkt.

Sammanfattning
Inför utvärderingen av fornlämningars behandling inom Ättekullaområdet, 
torde det vara viktigt att notera att dessa redan under äldre tid utsatts för 
betydande skadegörelse. Landskapet har under förhistorisk tid dominerats 
av bronsålderns gravhögar. Dessa har legat i två stora stråk norr om Rååns 
dalgång. Under århundradenas lopp har landskapet utsatts för omfattande 
odling, vilket så småningom resulterat i överplöjning av större delen av 
högbeståndet. I början av 1960-talet, då G.A. Hellman från RAÄ, utförde 
sin inventering av området fanns endast 6 synliga högar kvar av ca 30-talet 
registrerade. De bevarade högarna bildar inte något sammanhängande 
stråk utan ligger jämnt spridda inom industriområdet. Fornlämningsområ- 
dets skadade karaktär torde ha spelat viss roll i de antikvariska myndighe
ternas behandling av fornlämningarna.

Planläggningen av Ättekullaområdet för industriändamål inleddes kring 
1960-talets mitt och senare hälft. Sammantaget har 6 synliga fornlämning
ar berörts av detaljplanering. Samtliga ligger inom stadsplan fastställd 
under per. III.

Fornlämningarna utgörs av 4 gravhögar och 2 gränsmärken. Två av 
högarna har undersökts och borttagits till följd av industribyggnation, 
medan två har bevarats inom parkmark. Dessa parkmarksområden har 
inte i första hand tillkommit för att skydda högarna, utan dels som 
skyddszon mellan motorväg och bebyggelse, dels som skyddsområde för 
den känsliga miljön vid Raus kyrka. För de två gränsmärkena har faststäl
landet av parkmark inte medfört någon förändrad markanvändning. Ste
narna har bevarats i vägkant.
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Inom Ättekullaområdet finns ytterligare 7 fornlämningar. Två av dessa 
utgörs av gravhögar, vilka berörts av exploatering i form av vägbyggnation 
och anläggande av campingområde. Resterande 5 består av kulturlämning
ar och har med ett undantag inte påverkats av exploatering. Således har en 
smärre yta inom Raus medeltida bytomt (nr 203) undersökts med anled
ning av en planerad vidgning av kyrkogården i Raus by.

Ser man till den samlade behandlingen av högarna inom Ättekullaområ
det så har 2 högar undersökts och borttagits medan 4 höglokaler bevarats. 
Endast för en av dessa (nr 102:1-3) har närområdet givits en positiv 
utformning. Genom att hela den höjdsträckning på vilken högarna ligger 
har bevarats, har även upplevelsevärdet i form av ett fritt läge tillgodosetts. 
Kringliggande bebyggelse stör inte detta upplevelsevärde. Området har i 
detaljplanen fastställts som parkmark, men utnyttjas som åker. För de 2 
överplöjda högarna torde detta däremot inte vara någon lä ml ig markan
vändning.

Genom motorvägens byggande har 2 av de bevarade högarna (nr 95 och 
101) berövats en tidigare obruten samhörighet med högarna Ö om motor
vägen. Högarna har genom vägbyggnationen också fråntagits ett upplevel
sevärde, till vilket även den skymmande vegetationen bidrar. Dessutom lig
ger de mycket svårnåbara för besökare. Då inga positiva värden återstår 
torde undersökning och borttagande av högarna ha varit att föredra.

Den fjärde högen (nr 95) har bevarats inom campingområde. Denna 
höglokal visar på ett mycket illustrativt sätt hur fornlämningens skydds
område fortfarande inte betraktas som ett positivt inslag i miljön utan som 
ett servitut. Inom detta välskötta campingområde ligger högen i det när
maste dold av nästan meterhögt gräs och sly. Anmärkningsvärt nog är själ
va högen välvårdad. Dessutom saknas upplysningsskylt, vilket möjligen 
kan förklaras av att obehöriga icke äger tillträde till området (enligt skylt 
vid ingången).

I vilken utsträckning har antikvarisk myndighet medverkat vid utform
ningen av fornlämningarnas närmiljö? Försökte man finna lösningar för 
ett bevarande av de högar, vilka fortfarande fanns kvar inom området och 
som utgör resterna av ett under förhistoriskt tid omfattande höggravfält? 
En granskning av myndigheternas remissyttranden ger tyvärr få exempel 
på en sådan aktiv medverkan. Synpunkter på fornlämningarnas bevarande 
föreligger endast i fråga om fornlämning 95, vilken inte berörs av industri
området. Inför anläggandet av campingområdet norr om Råån framförde 
man önskemål beträffande utformningen av högens skyddsområde liksom 
på placeringen av toalettbyggnader. Dessa synpunkter har beaktats. I 
övrigt präglas yttrandena av en total avsaknad av rekommendationer. Av 
yttrandena framgår snarare att man från antikvarisk sida, genom sitt god
kännande av Ättekullaområdets planläggning för industriändamål, också 
accepterade undersökning och borttagning av de högar som kom att ligga
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inom exploateringsområdet. En närmare genomgång av yttrandena ger vid 
handen att man faktiskt skulle vara beredd lämna tillstånd till ett bortta
gande av nästan samtliga högar, om detta varit nödvändigt.

De antikvariska myndigheternas inställning till gravhögarnas bevarande 
såsom de beskrivits ovan, står i stark kontrast till den idag rådande inom 
Malmöhus län. Enligt länsantikvarien i M-län, lämnas numera inte till
stånd till borttagning av synliga fornlämningar inom länet, eftersom dessa 
redan är starkt reducerade.

Innehållet i antikvarisk myndighets yttranden består som tidigare 
nämnts i tillhandahållande av information, rekommendationer för under
sökningar samt skötselråd för fornlämningar. Av dessa punkter behöver 
endast den andra kommenteras. I vilken utsträckning har rekommendatio
ner beträffande behovet av arkeologiska undersökningar följts?

En genomgång av materialet visar att samtliga de synliga högar, vilka 
berörts av exploatering, varit föremål för arkeologisk undersökning före 
borttagandet. Beträffande de överplöjda högarna har man från antikvarisk 
sida vid upprepade tillfällen påtalat nödvändigheten av arkeologiska kon
trollundersökningar. En analys av de överplöjda högarnas behandling visar 
att dessa i stor utsträckning inte blivit föremål för undersökningar såsom 
föreskrivits från antikvarisk myndighet. Vid tidpunkten för Ättekullaområ- 
dets planläggning fanns 18 registrerade lokaler med överplöjda högar. 
Trots att nästan samtliga numera ligger inom eller i direkt anslutning till 
industrimark eller vägar har endast 7 av dessa undersökts arkeologiskt. 
Bakgrunden till denna undermåliga uppföljning av myndigheternas före
skrifter är svårutredd. Viktigt i sammanhanget är att det i de aktuella plan
handlingarna saknas information om de överplöjda högarna samt nödvän
digheten av arkeologiska undersökningar. Sammantaget visar materialet 
uppenbara brister i fråga om den uppföljande kontakten mellan exploatö
rerna och den antikvariska myndigheten.

Delområde 2 Raus norra och södra

Delområde 2 omfattar en yta av ca 215 ha. Området gränsar i väster till 
Landskronavägens industriområde och i Ö till Ättekulla industriområde. 
N om Malmöleden, som utgör områdets N gräns, ligger Ramlösa hälso
brunn. I S gränsar området till Rååns dalgång. Före planläggning och 
utbyggnad utnyttjades området för flera olika verksamheter. Av dessa var 
jordbruket den dominerande verksamheten - inte mindre än 90 ha utgörs 
av högklassig jordbruksmark. Inom området finns ett par lokaler med 
grustäkter samt ett större lertäktsområde i V. Här finns även en äldre sten- 
kärlsfabrik samt ett smärre område utnyttjat som koloniträdgårdar. Slutli
gen finns enskilda gårdar spridda inom området, liksom viss annan icke 
planlagd bostadsbebyggelse.
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Österlede
RAUSVÄGEN SO

RAUS NORRA

RAUS SÖDRA

MALMÓLEDEN

STINSGATANłEKEDAL

Fig. 8. Delområde 2 Raus bostadsområde. Områdesindelning. (Ur 1987 års disposi
tionsplan för Raus.)

Terrängförhållandena inom Raus kännetecknas i den SV delen av en 
platå belägen ca 20 m över havet. Från platån sluttar marken ca 10 m ned 
mot Rååns dalgång. I områdets NÖ del ligger Raus norra på en höjd ca 35 
- 40 m över havet med utsikt åt SV. Vegetationen inom området präglas i 
de centrala delarna av två större skogsdungar med blandad lövskog. Kom
munen äger huvuddelen av marken.

Området har i samband med kommunens översiktliga planering delats 
in i ett flertal delområden, ifrån norr räknat - Malmöleden, Raus norra, 
Ekedal, Raus södra, Stinsgatan, Rausvägen SÖ och Rausvägen SV. I det 
följande kommer de tre förstnämnda områdena att utgöra Raus norra och 
de fyra sistnämnda Raus södra (fig. 8).

Planerna på en utbyggnad av Raus norra inleddes redan i början av 
1960-talet. Ar 1964 fastställdes den första stadsplanen för detta område. 
Planförslaget avsåg att fastställa ett markområde för industribebyggelse 
och handelsändamål. Denna första plan omfattade även den planerade 
sträckningen av Malmöleden, som infartsled från den projekterade Euro
paväg nr 6.

Planläggningen av området Ö om Ättekullavägen för industriändamål 
(dvs. delområde 1), gav emellertid upphov till överväganden, vilka ledde
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fram till ställningstagandet att hela Rausområdet istället borde utformas 
för bostadsändamål. Under 1970-71 utarbetades i enlighet härmed ett pro
gram för bostadsutbyggnad av Raus, senare omarbetat till en slutlig dispo
sitionsplan, avsedd att ligga till grund för det kommande detaljplanearbe- 
tet. I linje med programmet fastställdes 1972 och 1974 de första stadspla
nerna för Raus norra. Utbyggnaden av bostadsområdet som också inleddes 
vid denna tidpunkt är i dagsläget genomförd. Området rymmer ca 1200 
lägenheter fördelade på enfamiljshus, tvåvånings och sex-åttavånings fler
familjshus. Bebyggelsen har uppförts i HSB:s regi.

Beträffande Raus södra skulle det emellertid dröja fram till 1979 innan 
ett nytt förslag till dispositionsplan presenterades. Vid denna tidpunkt var 
utbyggnaden av Raus norra i stort sett genomförd, varför översiktsplanen 
upprättades med hänsyn till markutnyttjadet inom Raus södra. Anledning
en till att utbyggnaden av Raus södra fördröjdes, berodde enligt personal 
på Stadsbyggnadskontoret i huvudsak på politikerna. Således har en 
utbyggnad av Raus södra drivits hårt av de socialdemokratiska kommun
politikerna medan de borgerliga varit emot en utbyggnad.

Enligt 1980 års dispositionsplan baseras bebyggelsens utformning inom 
Raus södra på det vinnande förslaget i en allmän idétävling 1978. Områ
det som i huvudsak skall utnyttjas för bostäder beräknades i detta läge 
inrymma ca 1300 lägenheter framför allt i form av en- eller tvåvåningshus.

Utbyggnaden av Raus södra kom emellertid inte att genomföras i den 
omfattning som planerats, utan 1987 antog kommunfullmäktige (KF) 
ännu en översiktsplan över området ”Förslag till reviderad dispositions
plan för Raus”. Bakgrunden till planens upprättande var att vissa förut
sättningar för områdets utbyggnad förändrats. 1987 års dispositionsplan 
innebär, i jämförelse med föregående plan, en snävare avgränsning av de 
planerade bostadsområdena inom Raus södra. Genom att området Raus- 
vägen SO föreslås förbli obebyggt erhålls med hänsyn till landskapsbilden 
en större frizon med naturområden. Till de mer betydelsefulla ändringarna 
hör även SJ:s krav på större markareal för anläggandet av en rangerban- 
gård i områdets V del.

Fram t.o.m. 1990 har tre detaljplaner fastställts inom Raus södra. 
Utbyggnaden av området är dock långt ifrån avslutad. År 1981 fastställdes 
en plan i SÖ delen (etapp I). Detta område är numera bebyggt med bostä
der. År 1986 fastställdes en plan i den SV delen omfattande SJ:s ranger- 
bangård. Även detta område är i dagsläget färdigutbyggt. Den tredje och 
sista detaljplanen, inom vilken merparten av Raus södra (etapp II) ryms, 
fastställdes 1990.

På Stadsbyggnadskontoret är man emellertid allvarligt oroad över det 
framtida plangenomförandet, eftersom SJ har framlagt planer på en för
ändrad sträckning av järnvägslinjen mot Lund - Malmö. Eventuellt kom
mer den nya järnvägen att skära tvärs igenom de centrala delarna av Raus
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södra. Skulle detta bli fallet måste översiktsplanen på nytt revideras och 
detaljplaneläggningen skjutas på framtiden.

Sammantaget har Raus norra och södra planlagts under per. III och IV. 
Detaljplaneringen har föregåtts av en omfattande översiktsplanering i form 
av tre dipositionsplaner antagna av KF 1971, 1980 och 1987. Marken 
inom området har framför allt avsatts för bostadsändamål, där utbyggna
den inom Raus norra är genomförd. Exploateringen inom Raus södra har 
däremot inte kunnat bedrivas i den omfattning som framlagts i den över
siktliga planeringen. Således har politiska beslut men också krav på ett 
större hänsyntagande till områdets naturmässiga förhållanden resulterat i 
en minskad exploateringstakt. (Sammanställningen baseras på 1970 års pro
gram för bostadsutbyggnad, 1980 och 1987 års dispositionsplaner samt på förslag 
till stadsplan för Rausområdet (norra delen fastställd 1972-11-02).)

Fornlämningar och planering
Inom Raus norra och södra finns, enligt 1986 års fornminnesinventering, 
sammantaget 35 fornlämningslokaler. Dessa består av 20 lokaler med för
historiska gravar, omfattande 23 högar, 2 runda stensättningar och 3 plat
ser med flatmarksgravar. Övriga fornlämningar utgörs av 12 förhistoriska 
boplatser, 1 fyndplats för flintredskap samt 2 medeltida bytomter. Ser man 
till gravarna ligger dessa huvudsakligen inom Raus norra, där de bildar det 
s.k. Köpingegravfältet. De förhistoriska boplatserna är däremot mera 
jämnt spridda inom både Raus norra och södra. Cirka 20 fornlämningslo
kaler ligger i dagsläget (1990) inom detaljplan. Resterande 15 har endast 
varit föremål för översiktlig planering.

Materialbeskrivning och utvärdering
Eftersom endast ett smärre antal fornlämningar ligger inom detaljplane- 
lagd mark måste analysen ges en annorlunda utformning i jämförelse med 
delområde 1. Större vikt kommer istället att läggas på fornlämningarnas 
behandling i samband med den översiktliga planeringen.

Köpingegravfältets behandling
Inom Raus norra finns som tidigare redovisats ett större sammanhängande 
fornlämningsområde - Köpinge- eller Ättekullagravfältet. Gravfältet består 
enligt 1986 års inventering av 19 registrerade fornlämningar, omfattande 
ca ett 30-tal anläggningar (fig. 9). Dessa utgörs av:
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Fig. 9. Delområde 2 Raus bostadsområde. Planlagd mark.

nr 105 - hög, rest av 32 x 20 m (ONO-VSV) 1,9 m h. 
nr 106 - hög, 19 m i diam.och 2,6 m h.
nr 107:1-3 - 1) hög 7 m i diam. och 1,2 m h., 2) hög, plats för, 3) flatmarksgrav 

(plats för)
nr 108 - hög, 18 m i diam. och 2,6 m h. (Tvillinghögen)
nr 116- hög, 13 m i diam. och 1,4 m h.
nr 117 - hög, 15 m i diam. och 1,2 m h.
nr 118:1-5 - 1) hög, 13 m i diam. och 1,2 m h., 2) hög, 6,5 m i diam. och 0,5 m h.,

3) hög 3,5 m i diam. och 0,3 m h., 4) stensättning, 6 m i diam. och 0,4 m h., 
5) stensättning, 8 m i diam. och 0,5 m h.

nr 119:1-3 - 1) hög, 23 m i diam .och 2,8 m h., 2) hög, 13 m i diam. och 1,7 m h., 
3) hög, 15 m i diam. och 0,3 m h. 

nr 121 - flatmarksgrav (urna), plats för
nr 127:1-2 - 1) hög, rest av, 20 m i diam. och 0,3 m h., 2) boplats, ca 180 x 100 m
nr 128 - hög, 7-8 m i diam. och 0,7 m h. (bortt. vid 1986 års inv.)
nr 129 - hög, plats för (Nyvångshögen)
nr 131 - hög, plats för
nr 132 - hög, plats för
nr 133 - hög, plats för
nr 134 - hög, plats för
nr 135 - hög, plats för
nr 136 - hög, plats för
nr 137 - hög, rest av, 6 x 5 m (O-V) 0,5-0,6 m h
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Markutnyttjande och äldre skadegörelse
Med anledning av uppförandet av kraftledningsstationer inom Rausområ- 
det upprättades år 1957, genom Riksantikvarieämbetets försorg, en karta 
över ”Fornlämningsområdet vid Ättekulla”. Kartan som omfattar hela 
gravfältet är intressant genom att den även lämnar information beträffan
de fornlämningarnas skadesituation samt om markutnyttjandet vid denna 
tidpunkt.

Av det 25-tal högar och stensättningar som omfattas av RAÄ:s karta, är 
endast ett 10-tal helt eller i det närmaste oskadade. Således har resterande 
lämningar utsatts för någon form av skadegörelse. Särskilt anmärknings
värt är ett grustäktsområde omedelbart intill och V om fornlämning 118. 
Denna fornlämning omfattar i 1969 års inventering 5 anläggningar, 3 
högar och 2 stensättningar. På RAÄ:s karta finns ytterligare 7 lämningar 
registrerade inom eller i kanten av grustäkten. Eftersom dessa inte åter
finns i RAÄ:s inventering 1969 torde de ha borttagits utan vidare åtgärder. 
På motsvarande sätt har även i områdets N del 2 fornlämningar utsatts för 
grustäkt, nr 131 och 132. Även dessa högrester var vid 1969 års invente
ring helt borttagna. 1957 års karta visar dessutom att ett par högar, nr 
105 och 137 allvarligt skadats av bebyggelse samt att ytterligare två 
högar, nr 119:3 och 134 skadats av odling. Av dessa var nr 134 helt bort
tagen 1969.

Ämbetets karta visar dessutom att en fotbollsplan anlagts (anlades 
1938) mellan högarna 105, 108 och 116 samt att det inom hela området 
finns ett nätverk av små vägar. I övrigt utnyttjades området som åker- och 
hagmark.

Det torde vara värt att notera att endast en av de skador (fotbollspla
nen) som registrerades i samband med kartläggingen 1957, senare resulte
rat i ett antikvariskt ingripande. I övrigt har borttagandena av ovan nämn
da fornlämningar inte föregåtts av några arkeologiska undersökningar.

Sammantaget visar RAÄ:s karta att fornlämningarna inom Raus norra 
utsatts för betydande skadegörelse redan före områdets planläggning. 
Framför allt har fornlämningarna berörts av grustäkter samt i mindre 
utsträckning av bostadsbebyggelse och odling.

Köpingegravfältets behandling i den översiktliga planeringen 
Eftersom gravfältets centrala och bäst bevarade delar ligger utanför detalj- 
planelagd mark, är det viktigt att i det översiktliga planmaterialet undersö
ka riktlinjerna för gravfältets framtida behandling. Hur ser gravfältets 
skyddsområde ut, dvs. dess avgränsning mot intilliggande exploaterings- 
ytor? Vilka riktlinjer lämnas för det framtida markutnyttjandet inom och i 
anslutning till gravfältet?

Beträffande gravfältets rumsliga avgränsning, har denna fråga särskilt 
behandlats i den översiktliga planläggningen inom Raus. Således föreligger
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redan i 1970 års program för bostadsutbyggnad ett preliminärt utlagt 
skyddsområde. Gränsen för detta har i samråd med antikvarisk myndighet 
justerats i olika omgånger, senast i 1987 års dispositionsplan för Raus. Det 
bör noteras att gränsdragningen endast omfattar gravfältets bäst bevarade 
delar. Således har fornlämningarna nr 121 (flatmarksgrav), nr 133 - 136 
(platser för borttagna högar) samt nr 137 (skadad gravhög), inte inlem
mats i skyddsområdet.

Avgränsningen av skyddsområdet har i den översiktliga planläggningen 
gjorts som ett underlag inför detaljplanearbetet inom Raus. Gränsen har 
däremot inte fastställts i någon av de detaljplaner som berör gravfältet. 
Inte heller länsantikvarien har fastställt skyddsområdet, varför gränsen 
saknar juridisk betydelse.

Enligt 1987 års dispositionsplan är gravfältets skyddsområde ca 600 
m 1. och ca 200 - 540 m br. (N-S). Området gränsar i N till ett f.d. grus- 
täktsområde invid Rusthållsvägen och i S till Ättekulla skola. I Ö gränsar 
gravfältet till bostadsområdet Raus norra. Bebyggelsen närmast gravfältet 
består här av småhus och 8-vånings hyreshus. Området V om gravfältet 
utnyttjas som koloniträdgårdar och betesmark. Den västra delen av forn- 
lämningsområdet domineras av ett präktigt skogsbestånd med bl. a. ek och 
bok. Dessa skogsdungar har i den översiktliga planeringen framhållits som 
särskilt skyddsvärda landskapselement. Marken inom resterande delar av 
fornminnesområdet består i huvudsak av gammal betesmark och åker
mark. De delar av området som berörs av detaljplan har i förekommande 
fall utlagts som parkmark.

Beträffande frågan om riktlinjer för framtida markutnyttjande (se ovan) 
inom och kring gravfältet, kan noteras att det redan i den äldsta detaljpla
nen inom Raus 1964, tagits hänsyn till Riksantikvarieämbetets bevarande
krav. I planbeskrivningen framhålles att ”som ovan nämnts, avses, att ett stör
re område, beläget söder om det föreslagna stora industrikvarteret, och inom vilket 
finnas värdefulla trädbestånd och flera märkliga gravhögar, framdeles reserveras 
som naturpark”. Gravfältets bevarandevärde framstår också i det efterföl
jande planmaterialet som självklart och odiskutabelt. Således redovisas 
gravfältet 1973, i kommunens förslag till markbevaringsprogram för Hel
singborgs kommun, som ett av de fyra större områden av intresse för kul
turminnesvården. Också i Helsingborgs kommuns översiktsplan från 1989 
redovisas fornlämningsområdet som ett riksintresseområde för kulturmin
nesvården. Denna redovisning är dock anmärkningsvärd med hänsyn till 
att området inte finns medtaget i RAÄ:s beslut 1987-11-05 om fastställelse 
av riksintresseområden.

Riktlinjerna för det framtida markutnyttjandet inom och i anslutning till 
Köpingegravfältet är i övrigt mycket allmänt formulerade. Ser man till 
1970 och 1980 års översiktsplaner över Raus, avses gravfältet tillsam
mans med befintliga trädbestånd och mellanliggande ytor att utläggas som
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parkmarksområde. I 1987 års dispositionsplan över Raus (s. 5) tillfogas 
dessutom att det centrala vegetations- och fornlämningsområdet utgör ett 
viktigt rekreationsområde för de boende inom Raus norra och södra.

Gravfältets behandling inom detaljplan - plansituation 
Endast ett mindre antal av Köpingegravfältets synliga gravhögar ligger i 
dagsläget (1990) inom detaljplan. Dessa är nr 105, 106, 127, 128 och 137 
(fig. 10). Samtliga ligger inom detaljplan fastställd under per. III. En 
granskning av plansituationen för respektive högar visar att dessa endast 
indirekt berörts av exploatering. Således har högarna nr 105, 106, 127 och 
128 bevarats inom parkmark i anslutning till bostadsområdet Raus norra. 
Bebyggelsen utgörs i norra delen av småhus och i södra delen av hyresfas
tigheter. Högarna som markerar gravfältets Ö gräns ligger på varierande 
avstånd från bebyggelsen. Enligt plankartan ligger nr 128 endast ca 20 m 
från bostadsbebyggelsen, medan avståndet mellan nr 106 och villaområdet 
uppgår till 50 - 55 m. Högbottnen nr 127, belägen i gravfältets S del, lig
ger ca 40 m från bostadsområdet. Bebyggelsen består här av 8-vånings 
hyreshus.

Slutligen har den skadade gravhögen nr 137 bevarats på en äldre privat 
villatomt intill och Ö om Malmöleden. Enligt plankartan till stadsplan 
fastställd 1964 skulle området utläggas som parkmark invid motorleden. 
Planens fastställelse har dock inte resulterat i någon förändrad markan
vändning inom fornlämningsområdet.

Inom delområde 2 har även 5 icke synliga fornlämningslokaler tillhöran
de Köpingegravfältet berörts av detaljplan. Dessa är nr 121, 133, 134, 
135, 136 och 205 (fig. 10). Av dessa var nr 205 - Köpinge medeltida 
bytomt - ännu inte registrerad i fornminnesregistret vid tidpunkten för 
stadsplanens fastställelse. Nr 121 utgör fyndplats för flatmarksgrav medan 
övriga består av platser för borttagna högar. Det föreligger från antikva
risk sida inga riktlinjer för behandlingen av dessa lokaler i samband med 
detaljplanens fastställelse 1964.

Enligt gällande stadsplan (fastställd 1964) ligger tre lokaler inom mark 
avsatt för handelsändamål (nr 121, 133 och 134). Endast en av dessa har 
berörts av exploatering (nr 134). Av resterande fornlämningar har en (nr 
136) berörts av vägbyggnation medan en (nr 135) bevarats inom park
mark invid Malmöleden. Det föreligger inga uppgifter om arkeologiska 
efterkontroller av de lokaler som berörts av exploatering.

Sammantaget visar planmaterialet att 5 högar, företrädesvis belägna i 
Köpingegravfältets östra del, berörts av detaljplanering. Av dessa har 4 
bevarats inom parkmark i direkt anslutning till område med bostadsbebyg
gelse, medan 1 bevarats på äldre villatomt. Endast 1 av högarna (nr 128) 
har markerats på gällande plankarta.

Av redogörelsen ovan framgår att gravhögarna i gravfältets Ö del,
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Fig. 10. Delområde 2 Raus bostadsområde. Exploateringssituation samt fornläm- 
ningars behandling.
genom utbyggnaden av bostadsområdet Raus norra, erhållit ett mycket 
klämt läge. En mera generöst tilltagen skyddszon mot bebyggelsen hade 
här varit att föredra.

Slutligen har 5 icke synliga fornlämningar berörts av detaljplanering. Av 
dessa har 2 lokaler varit föremål för exploatering. Inga arkeologiska kon
trollundersökningar har företagits i samband härmed.

Bevarade fornlämningar - fältsituation
En besiktning av de 4 gravhögar (nr 105, 106, 127 och 128), som i 
Köpingegravfältets Ö del bevarats inom parkmark, visar att verkligheten i 
stort överensstämmer med plansituationen. Definitionen parkmark har 
genomgående en bra förankring i den praktiska markanvändningen. 
Endast i fråga om gravhögen nr 105 är förhållandena sämre. Denna hög 
ligger på gammal tomtmark, nu igenväxt med träd och sly.

Vid besiktningen kunde även uppgiften i 1986 års inventeringsprotokoll, 
att hög nr 128 tagits bort, bekräftas. Högen som var avsedd att bevaras 
inom parkmark, har av misstag avlägsnats i samband med parkmarkens 
anläggande. Platsen för högen utgörs numera av välanlagd gräsmatta. I 
övrigt kunde ingen skadegörelse konstateras.

Ser man till resterande delar av Köpingegravfältet berörs detta endast av 
översiktsplan. Enligt denna skall fornlämningsområdet tillsammans med

jddSOn-.r\y\<a«øjravj3 I4e-J 
Jfpl ars oisppl&u 3<ÅUS
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övriga vegetationsytor användas som parkmark, avsedd att tillfredsställa 
de boendes behov av rekreation.

En besiktning av fornlämningsområdet visar att vegetationen i de östra 
och centrala delarna består av ängsmark och plöjd åker. Inom detta områ
de ligger högarna nr 107 och 119. Fornlämningsområdets västra delar 
domineras däremot av ett mycket vackert sammanhängande skogsbestånd, 
bestående av framförallt bok och ek. Resterande högar inom gravfältet, nr 
108, 116, 117 och 118, ligger helt eller delvis inom detta skogsmarksom- 
råde.

Markägare, skötselsituation och skyltning
Köpingegravfältet ligger i huvudsak inom mark tillhörande Helsingborgs 
kommun. Flertalet av de synliga högarna inom gravfältet omfattas av sär
skild skötselplan, upprättad av Riksantikvarieämbetets enhet för bygg
nadsvård 1978.

Skötselplanen indelar fornlämningsområdet i två delar, där område I 
berör högarna nr 106, 107, 108, 119 och 128. Område II omfattar högar
na nr 116, 117 och 118. Den skadade högen 105 och högbottnen 127 är 
undantagna från planen.

I skötselplanen framhålls målsättningen för vegetationen inom område I 
vara park. Förutom avverkning av döda träd (nr 106) och lagning av ska
dor (nr 108) skall enligt planen ”den gamla åkermarken sås igenom med gräs 
för att ansluta till omgivande park”, därefter fortsatt årlig vård i form av slät
ter under sommarmånaderna samt grovstädning av skräp och hyggesavfall. 
En besiktning av högarna inom område I visar att vegetationsmålsättning- 
en - park - endast delvis genomförts. Således utnyttjas området Ö och S 
om nr 119 fortfarande som åkermark.

Ser man till skötselsituationen, kan denna betecknas som god för högar
na nr 106, 108 och 119. Marken utgjordes här av vårdad gräsmatta. Nr 
107, belägen i omedelbar anslutning till f.d. grustäktsområde, var däremot 
icke vårdad. Beträffande nr 128 kan noteras att denna trots borttagandet 
fortfarande omfattas av vårdplanen. Marken bestod här av välhållen gräs
matta.

Målsättningen för vegetationen inom område II är skog. Enligt planen 
skall samtliga fornlämningar (nr 116, 117 och 118) röjas från träd och 
buskvegetation. Skador skall lagas (nr 117). Den årliga vården består av 
slyröjning, slåtter och grovstädning.

En besiktning av högarna inom område II visar att samtliga ligger i eller 
i kanten av skogsmark. Beträffande skötselsituationen är högarna 116 och 
117 väl vårdade. Av nr 118, bestående av 3 högar och 2 stensättningar, var 
endast högarna vårdade, medan stensättningarna var beväxta med träd. 
Kring den största högen hade dessutom satts upp ett trästaket. Detta var 
vid besiktningstillfället fallfärdigt.
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Resterande synliga högar inom gravfältet är 105 och 127, belägna inom 
parkmark, samt 137 på privat tomtmark. En besiktning av dessa visar att 
nr 105 ligger på gammal icke vårdad tomtmark, nr 127 på vårdad ängs
mark samt 137 i vårdad trädgård. Av samtliga fornlämningar inom 
Köpingegravfältet har endast nr 119 försetts med upplysningsskylt.

Samråd och antikvariska yttranden rörande Köpingegravfältet 
Samrådsförfarandet mellan kommunen och de antikvariska myndigheterna 
inleddes redan i samband med utarbetandet av den första stadsplanen 
inom Raus norra 1964. Vid denna tidpunkt framhåller RAÄ i en skrivelse 
till länsarkitekten att ”Raus fornminnesområde skulle ingå i ett större grönområ
de och att ämbetet ej är berett att slopa detta som fornminnesområde”. Här läm
nas med andra ord de första riktlinjerna, om än i mycket grova drag, för 
den fortsatta hanteringen av fornlämningsområdet. Det skulle emellertid 
dröja fram till 1970 innan en mera samlad antikvarisk behandling av 
Köpingegravfältet aktualiserades. Bakgrunden var kommunens bostads- 
byggnadsprogram för Raus 1970-71, men också utarbetandet av förslag 
till stadsplan för norra Raus 1971-72. Det senare stadsplaneområdet grän
sar direkt till fornlämningsområdet, en omständighet som kom att resulte
ra i omfattande diskussioner beträffande fornlämningsområdets avgräns- 
ning. Allmänt sett torde sägas att riktlinjerna för gravfältets behandling 
samt dess avgränsning i förhållande till kommunens planerade exploate
ringsområden fastlades under dessa år dvs. från 1970 - 72.

De antikvariska myndigheternas krav och önskemål beträffande forn
lämningsområdets behandling, finns dokumenterade i form av ett flertal 
olika skrivelser och remissyttranden från Helsingborgs museichef, landsan
tikvarien och Riksantikvarieämbetet. Önskemålen kan sammanfattas i fem 
olika punkter:
1. Redovisning av fornlämningsområdets karaktär i planmaterialet samt påminnel

se om gällande lagstiftning (FML) och att markingrepp ej är tillåtna inom forn
lämningsområdet.

2. Fornlämningsområdets avgränsning i förhållande till bl. a. intilliggande exploa- 
teringsytor.

3. Krav om återställande av befintliga skador.
4. Detaljutformning av fornlämningsområdet.
5. Framtida markutnyttjande.

Punkt 1. De antikvariska myndigheterna har vid upprepade tillfällen fram
fört krav om att fornlämningsområdet skall redovisas i planmaterialet. 
”Vid detaljplaneringen inom det aktuella området bör fornlämningsområdets 
karaktär klart redovisas och i planbestämmelserna bör anges, att bl a anläggningar 
som fordrar markingrepp, t ex parkeringsplatser, lekplatser, idrottsanläggningar, 
elljusspår eller liknande ej får utföras inom fornlämningsområdet utan ämbetets
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tillstånd. Ej heller må luft- eller markledningar framdragas.” (RAÄ 1970-12-22.) I 
minnesanteckningarna från sammanträdet på HSB:s Riksförbunds Stads- 
planeavdelning (se nedan) framfördes även önskemål om: ”Stadsplanen 
borde omfatta fornminnesområdet som där anges som park med uppgift i beskriv
ningen att fornlämningen existerar.”

Punkt 2. Diskussionen har framför allt berört frågan om fornlämnings- 
områdets östra gräns mot den planerade bebyggelsen inom Raus norra. 
Antikvarisk myndighet har både i skrivelser och på sammanträden med 
företrädare för kommunens planeringsverksamhet framlagt önskemål om 
fornlämningsområdets avgränsning. Framför allt har man argumenterat 
för ett mera generöst och rymligare friområde mellan fornlämningarna och 
den planerade bebyggelsen inom Raus norra. Problemen belyses väl i min
nesanteckningarna från ett sammanträde på HSB:s Riksförbunds Stads
planavdelning 1971-09-02. ”Gällande stadsplan innebär en överenskommelse 
med Riksantikvarieämbetet att fornminnesområdet avgränsas i öster av däri angi
ven gatumark. Kindström ansåg emellertid överenskommelsen olycklig för den 
nordostligaste ättekullen, som skulle komma mycket nära gatan....... ” ”Vid dis
kussionen om ändrad gränsdragning mot fornminnesområdet framkom från Bunte 
och Kindström att det vore en fördel om gränsen ej utgjordes av gata utan av låg- 
skalig bebyggelse, exempelvis enligt HSB:s förslag till illustrationsplan, att en jämk
ning av gränsen kunde ske så att bebyggelsen något överskred gällande gatugräns i 
söder om avståndet till den nordöstra ättekullen ökades, att en lågbebyggelse i form 
av en barnstuga väl kunde tänkas inom det område i söder som enligt dispositions- 
planeprogrammet angivits som fornminnesområde. ”

Punkt 3. I antikvarisk myndighets yttrande finns även krav om återstäl
lande av befintliga skador inom fornlämningsområdet. ”Ämbetet förutsätter 
att den bollplan, som för närvarande finns inom området, i samband med utbygg
naden av Raus bostadsområde borttages och att markskadorna lagas i samråd med 
antikvarisk myndighet. Detsamma gäller återställningen av grustaget i N delen av 
området. Vidare bör skötselplan för hela fornlämningsområdet utarbetas i samråd 
med landsantikvarien.” (RAÄ 1970-12-22. Avser grustäkten invid fornlämning 
107.)

Punkt 4. Myndigheterna framhåller i sitt remissyttrande över stadsplane
förslaget för Raus norra 1971 önskemål beträffande sträckningen på en 
planerad gångväg mellan bostadsområdet och fornlämningsområdets östra 
kant. La framförde samtidigt önskemål om plantering av skyddande vege
tation. ”Mellan stigen och bebyggelseområdena bör kraftiga buskage planteras så 
att en vegetationsskärm mot fornminnesområdet (öppen gräsmark) erhålls.” (La 
1971-07-15.) Museichefen vidareutvecklar delvis detta önskemål. ”Om det är
erforderligt med en vägförbindelse längs ytterkanten av bebyggelsen ......  bör
denna utformas som en gång- och cykelstig med låg gatubelysning, avskärmad från 
det öppna området med buskvegetation eller liknande. Denna vägförbindelse måste 
följa bebyggelsen och icke överkomma öppna ytor.” (H.M. 1971-09-24.)
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Slutligen anför RAÄ i sitt yttrande över planförslaget: ”på konceptkartan 
har markerats en lämplig dragning av gångstråk mellan bebyggelsen och fornläm- 
ningsområdet. Belysningen längs detta måste utformas i nära samråd med landsan
tikvarien. Detsamma gäller detaljutformningen av den till fornminnesområdet 
hörande parkmarken med avseende på vegetation, plantering, gångstråk och belys- 
ningsanordningar.” (RAÄ 1971-10-05.)

Punkt 5. Beträffande det framtida markutnyttjandet inom fornlämnings- 
området, så har denna fråga inte varit föremål för någon större diskussion. 
Endast i ett remissyttrande från museichefen framskymtar klart uttalade 
tankar och idéer om ett framtida markutnyttjande inom området. ”Forn
minnesområdet kommer att kunna bli ett utomordentligt lämpligt ströv- och grön
område till belåtnad för den nya stadsdelen.” (H.M. 1971-09-24.)

Det är intressant att undersöka i vilken utsträckning antikvarisk myndig
hets rekommendationer och önskemål tillgodsetts i samband med detalj
planering och översiktlig planering inom Raus. Yttrandena under punkt
I- 5 skall i huvudsak knytas till detaljplanen Raus norra (fastställd 1972-
II- 02). Då planen till delar ersatts av stadsplan för kv. Eddan (fastställd 
1974-12-23), granskas även denna plan.

Punkt 1. Avser myndigheternas krav om redovisning av fornminnesom
rådet.

Kraven har endast delvis tillgodsetts. I beskrivningen till planen över 
Raus norra redogörs kort för gravfältets existens samt för de fornlämning- 
ar, som berörs av eller gränsar till planområdet (nr 106, 119:1-2 och 128). 
Dessa fornlämningar redovisas även på plankartan. Ännu en hög nr 127 
ligger emellertid inom planområdet. Uppgifter om denna saknas i såväl 
planbeskrivningen som på plankartan. Planbeskrivningen innehåller även 
upplysningar om fornlämningarnas lagskydd. En specifisering av de mark
ingrepp, vilka i enlighet med FML fordrar RAÄ:s tillstånd, har däremot 
inte förts in i planbestämmelserna. Ett sådan tillägg skulle ha kunnat för
hindra borttagandet av hög 128 (se tidigare i detta avsnitt). Även i planbe
skrivningen till stadsplanen för kv. Eddan 1974, s. 2, upplyses om gravfäl
tets existens liksom om gällande lagstiftning (FML).

Punkt 2. Avser gravfältets avgränsning till bostadsbebyggelsen inom 
Raus norra. I planbeskrivningen till stadsplanen 1972 framhålls under 
rubriken ”FORNMINNESOMRÅDET” att: ”Dispositionen av de byggnads- 
kvarter som ligger närmast fornminnesområdet har i samråd med antikvarisk myn
dighet skett så att erforderliga friområdet tillskapats kring de synliga forminnena.” 
Eftersom bebyggelsen närmast gravfältet enligt plankartan utgjordes av 
låga garage har denna punkt tillgodosetts.

I beskrivningen till stadsplanen 1974 (som utgör en revidering av planen 
från 1972) framhålls att ”det vid markbehandlingen av det föreslagna park- 
marksområdet mellan bebyggelsen i väster och gravhögarna måste tas särskild hän-
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syn så att erforderligt friutrymme bildas både funktionellt och visuellt kring de syn
liga fornminnena”. Värdet i denna fras är dock inte mer än vackra ord, 
eftersom plankartan visar att garagen ersatts med åttavånings hyreshus, 
vilka avsevärt försämrar närmiljön i gravfältets S delar.

Punkt 3. Berör återställandet av befintliga skador inom fornlämningom- 
rådet. En besiktning av området (utförd 1990) visar att såväl grustäkten 
invid hög nr 107 som fotbollsplanen har återställts i enlighet med myndig
heternas krav. Dessutom upprättades 1978 en skötselplan för området.

Punkt 4. Avser detaljutformningen av gränsen mellan bostadbebyggelsen 
i Raus norra och gravfältet. Här har en rad synpunkter framförts (se 
ovan). En besiktning av området visar inga störande inslag. En cykelväg 
(av grus) har anlagts mellan bostadsbebyggelsen i planområdets V kant 
och gravfältets Ö kant. I enlighet med antikvarisk myndighets riktlinjer 
följer denna utmed bebyggelsen och har inte försetts med belysningsstol- 
par.

Punkt 5. Avser framtida riktlinjer för fornminnesområdets använd- 
ning.Området förutsätts i enlighet med RAÄ:s riktlinjer att bevaras.

I det översiktliga planmaterialet för Raus ses området tillsammans med 
övriga vegetationspartier som ett viktigt rekreationsområde för de boende 
inom Raus norra och södra. Mer preciserade riktlinjer för områdets 
utnyttjande föreligger inte.

Övriga fornlämningar inom detaljplan - plansituation 
Sydost om det samlade högbeståndet inom Köpingegravfältet ligger ytterli
gare en gravhög inom delområde 2. Hög nr 91 har basytan 15 x 13 m och
1,9 m h. och kallas i folkmun Starkoders hög (fig. 10). Hög 91 ligger inom 
detaljplan för det blivande bostadsområdet Raus södra - etapp II och III. 
Enligt planen skall högen bevaras inom ett särskilt avsatt skyddsområde, 
på plankartan markerat med beteckningen ”FORN”. Skyddsområdet, som 
utformats i samråd med länsantikvarien, är ca 150 m 1. och 40 - 140 m br. 
och skall bevaras som ängsmark. V om högen kommer ett område med fri
liggande småhus att uppföras. Avståndet mellan högen och dessa småhus 
kommer att vara ca 50 m. Av hänsyn till högens närmiljö får husen när
mast gravhögen inte förses med vind. I S gränsar skyddsområdet till en ca 
35 m br. skogsridå utmed Rausvägen.

En besiktning av Starkoders hög visar att denna i dagsläget (1990) ligger 
inom åkermark. Tidpunkten för nybyggnationernas igångsättande har 
ännu inte fastlagts. Eventuellt kan SJ:s planer på en ny järnvägssträckning 
inom området komma att äventyra detaljplanens genomförande. Om 
byggnationerna emellertid fullföljs i enlighet med detaljplanen, kommer 
hög nr 91 i N (se Raus södra etapp I) och V att kringgärdas av bebyggelse. 
Skyddsområdets storlek, liksom friytorna mot Ö och S, bidrar dock till en 
positiv utformning av högens närmiljö.
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Det kan avslutningsvis tilläggas att antikvarisk myndighet i sitt yttrande 
över 1970 års bostadsbyggnadsprogram för Raus (RAÄ 1970-12-22) var 
beredd lämna tillstånd till ett borttagande av hög nr 91. Först i samband 
med förslag till dispositionsplan för Raus 1979 yrkade länsantikvarien i 
sitt yttrande på ett bevarande av högen (läa 1979-10-16). Orsaken till antik
varisk myndighets ändrade ställningstagande skall sökas i en ändrad hållning 
till borttagning av synliga gravar (jfr delområde 1 sammanfattning).

Undersökning av under mark dolda fornlämningar
Inom delområde 2 finns förutom de synliga gravhögarna även ett större 
antal registrerade boplatser samt en fyndplats för flatmarksgrav. Endast ett 
fåtal av dessa lokaler var kända vid 1969 års fornminnesinventering (nr 
84, 90 och 142). Ett fåtal boplatser har framkommit i samband med 
exploateringsverksamhet (nr 166, 167 och 170). Resterande boplatser är 
emellertid nyregisterade i samband med 1986 års reviderade fornminnesin
ventering (nr 191, 192, 193, 195) (fig. 9 och 10). Snarare än att granska 
behandlingen av varje enskild boplatslämning, torde det vara mer frukt
bart att studera i vilken utsträckning arkeologiska undersökningar företa
gits i samband med planläggning och nyexploatering inom delområde 2.

Detaljplaneläggning och nybyggnation inom Rausområdet har skett 
under per. III och IV. Således har Raus norra huvudsakligen planlagts och 
exploaterats under 1970-talets första hälft. Endast ett mindre område 
inom kv. Eddan har exploaterats 1985. Planläggning och exploatering 
inom Raus södra har däremot endast ägt rum under 1980-talet. Utbyggna
den av området har ännu inte avslutats.

Den första större arkeologiska undersökningen utfördes 1974 inom 
Raus norra (nr 166). I samband med schaktningar för en ny fritidsanlägg
ning vid Ättekulla gård påträffades förhistoriska lämningar från yngre 
järnålder. Fynden upptäcktes av en tillfällighet av personal från UV-syd 
som besökte området i annat ärende. Efter överläggningar med entrepre
nören samt representanter för Helsingborgs kommun avbröts samtliga 
markarbeten och en arkeologisk undersökning inleddes omedelbart (P.M. 
UV-syd 1974-05-14).

Samma år undersöktes även ett annat område inom Raus norra (nr 
167). Inför uppförandet av planerad villabebyggelse inom kv. Eddan före
tog UV-syd undersökningar av lämningar från yngre stenålder. Undersök
ningen bekostades av Helsingborgs kommun.

Ar 1980 utfördes inför planerad bostadsutbyggnad inom Raus södra - 
etapp 1 - ännu en arkeologisk undersökning (nr 170). Området, beläget N 
om Starkoders hög, gav lämningar från yngre bronsålder. Undersökningen 
bekostades av Helsingborgs kommun.

År 1985 företog UV-syd nya undersökningar inom kv. Eddan (saknar 
nr). Undersökningarna som föranleddes av uppförandet av ett nytt bostads-
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område bekostades av Helsingborgs kommun och visade boplatslämningar 
från yngre bronsålder.

Under 1988-89 har ytterligare undersökningar företagits inom Raus 
södra. Således har omfattande provundersökningar utförts inom hela 
detaljplaneområdet Raus södra - etapp II och III. Inom planområdet finns 
tre stenåldersboplatser registrerade (nr 191, 192 och 193). Samtliga berör
des av de arkeologiska undersökningarna.

Sammantaget har fyra områden inom delområde 2 berörts av arkeolo
giska undersökningar i form av större ytavbaningar. Inom ett femte områ
de har dessutom företagits omfattande provundersökningar. Undersök
ningarna har i 4 fall föranletts av bostadsutbyggnad samt i 1 fall av en pla
nerad fritidsanläggning. Helsingborgs kommun har med ett undantag 
bekostat de arkeologiska undersökningarna.

Som framgår av nämnda redogörelse genomfördes den första undersök
ningen år 1974 av en tillfällighet. Vid denna tidpunkt fanns ännu inte 
något väl fungerande samrådsförfarande mellan huvudexploatören (kom
munen) och de antikvariska myndigheterna avseende behovet av arkeolo
giska undersökningar. Som tidigare redogjorts för inleddes ett sådant sam
arbete först år 1980 (se avsnitt 3.21). Effekterna av samarbetet låter sig väl 
utläsas inom Rausområdet. Således kan en ökad arkeologisk verksamhet 
konstateras inom de områden, vilka planlagts under 1980-talet. De arkeo
logiska insatserna har samtliga utförts inför fastställelse av nya detaljpla- 
neområden. Den arkeologiska verksamheten har med andra ord planerats 
in i ett tidsschema, för att inte hindra eller senarelägga byggnationernas 
igångsättande.

Sammanfattning
Fornlämningsbeståndet inom delområde 2 domineras av det s.k. Köpinge- 
gravfältet, beläget på en höjdplatå i norra delen av området. Trots att 
gravfältet i äldre tid utsatts för skadegörelse i form av grustäkter och 
odling, finns fortfarande ett betydande antal gravhögar bevarade. Flera av 
dessa ligger i skogsmark, vilket torde vara ovanligt för skånska förhållan
den. I övrigt präglas fornlämningsbeståndet av under mark dolda lämning
ar, framför allt i form av förhistoriska boplatser. Även flatmarksgravar och 
medeltida bytomter finns dock representerade.

Detaljplanearbetet inom Raus har föregåtts av en översiktlig planlägg
ning. I enlighet härmed har Rausområdet exploaterats för bostadsbebyg
gelse. Utbyggnaden i Raus norra inleddes i början av 1970-talet och avslu
tades kring 1985. Planläggning och utbyggnad inom Raus södra påbörja
des däremot först under 1980-talet och har ännu inte avslutats.

Köpingegravfältets bäst bevarade delar har i den översiktliga planlägg
ningen utlagts som ett särskilt skyddsområde. Gränserna för detta har inte
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fastställts utan endast framtagits som ett underlagsmaterial för detaljplane- 
ar betet.

Endast ett fåtal högar i gravfältets Ö del ligger i dagsläget (1990) inom 
detaljplan. Samtliga har bevarats inom parkmark intill bebyggelsen i Raus 
norra. Trots intensiva överläggningar mellan kommunen och antikvarisk 
myndighet, har de senare inte lyckats förhindra denna snäva och delvis 
otillfredsställande avgränsning av gravfältet. Tyvärr har närheten till 
exploateringsytorna inom Raus norra också resulterat i viss skadegörelse 
inom gravfältet. Således borttogs en mindre hög (nr 128) av misstag i sam
band med anläggandet av gräsmatta intill bostadsområdet. Uppförandet av 
hyreshus med åtta våningar i bostadsområdets SV del har ytterligare bidra
git till att förstärka gravfältets klämda läge.

Frånsett den Ö gränsen har gravfältet ett fritt och vackert läge. Gravhö
garna ligger dels i gammal betesmark och åkermark, dels i skogsmark. 
Gravfältet omfattas till stora delar av en skötselplan upprättad 1978. 
Enligt planen skall åkermarken sås igen med gräs för att ansluta till omgi
vande park. En besiktning av området visar att så inte skett och att områ
det i dagsläget knappast kan karakteriseras som någon park. Istället vår
das endast objekten, dvs. högarna.

I vilken utsträckning har då antikvarisk myndighet kunnat påverka 
gravfältets behandling? Vilka krav och önskemål har man lagt fram och i 
vilken utsträckning har kommunen tillgodosett dessa i planeringsarbetet? 
Från antikvarisk sida ställde man redan tidigt (1964) krav på ett bevaran
de av gravfältet inför en planläggning och utbyggnad av Rausområdet. 
Detta krav har man från kommunens sida klart tillgodosett. Avgränsning- 
en av gravfältets skyddsområde är en annan fråga som man från antikva
risk sida ägnat mycket arbete. Som framgår ovan har man inte riktigt lyck
ats på denna punkt.

Ser man till gravfältets behandling i planmaterialet har man från antik
varisk sida framfört önskemål om att gravfältet här skall redovisas i sin 
helhet. Detta önskemål har tillgodosetts i det översiktliga planmaterialet. I 
detaljplanematerialet skulle det emellertid dröja fram till 1980-talet innan 
en fullständig redovisning av gravfältet bifogades.

Man har från antikvarisk sida upprepade gånger påtalat nödvändigheten 
av att i detaljplanen precisera de restriktioner som gäller ifråga om anlägg
ningsarbeten inom gravfältet. Detta önskemål har dock inte tillgodosetts 
ens i detaljplaner från 1980-talet.

Ser man slutligen till frågan om framtida markanvändning inom och i 
anslutning till gravfältets skyddsområde, föreligger från antikvarisk sida 
endast vaga rekommendationer. Tanken om ett framtida parkmarksområ- 
de har framlagts. I övrigt saknas i yttrandena en klar framförhållning med 
riktlinjer för hur man tänker sig bevarandet av detta för Helsingborgstrak- 
ten speciella fornlämningsområde. I det översiktliga planmaterialet förut
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sätts gravfältet tillsammans med övriga vegetationsytor bilda ett centralt 
beläget grönområde mellan de båda bostadsområdena Raus norra och 
Raus södra. Området ses som ett viktigt rekreationsområde för de boende. 
I 1989 års översiktsplan för Helsingborgs kommun har gravfältet dessut
om utlagts som riksintresseområde för kulturminnesvården.

Genom utbyggnaden av Raus södra kan man i framtiden förvänta ett 
ökat tryck och slitage på detta sammanhängande grönområde, med önske
mål om anläggande av motionsslingor, lekplatser m.m. Yttrandena från 
antikvarisk myndighet visar dock på en medvetenhet om dessa eventuella 
framtida problem.

Sammantaget är Köpingegravfältet exempel på ett område med gravhö
gar, där man i samband med planläggning och exploatering tagit stor hän
syn till gravfältets närmiljö. Förutsättningarna för denna behandling gavs 
redan i samband med Rausområdets inledande planläggning 1970, då ett 
preliminärt skyddsområde utlades kring gravfältet. Genom att detaljplane- 
läggningen och utbyggnaden av Rausområdet skett under 20 års tid, har 
fornlämningsområdet efterhand ”nötts in” i planarkitekternas medvetan
de. Härigenom har gravfältets bevarandevärde uppmärksammats och 
kommit att betraktas som en integrerad del av planområdet snarare än 
som ett servitut. Framtiden för gravfältet ser mot denna bakgrund positiv 
ut.

Det kan i anslutning härtill noteras att läa i M-län, i dagsläget inlett en 
diskussion med stadsantikvarien i Helsingborg, med syfte att ta fram 
arbetsmaterial för en framtida avgränsning av skyddsområden kring de 
fasta fornlämningarna i kommunen. I första hand kommer detta arbete att 
beröra de fornlämningar vilka framöver hotas av exploatering. På Helsing
borgs kommun ser man positivt på dessa förebyggande åtgärder.

Rausområdet är i likhet med övriga Helsingborgsområdet mycket rikt 
på under mark dolda fornlämningar. I vilken utsträckning har dessa under
sökts arkeologiskt i samband med planläggning och exploatering?

Inom delområde 2 har sammantaget fyra områden berörts av arkeolo
giska ytundersökningar. Inom ett femte område (hela planområdet Raus 
södra etapp II och III) har dessutom omfattande provundersökningar i 
form av sökschakt utförts.

Inga arkeologiska undersökningar har utförts före 1974. Detta beror 
delvis på att de förhistoriska boplatserna ännu inte var registrerade inom 
området och därför svåra att bevaka. Avsaknaden av undersökningar 
beror emellertid även på bristfälliga kontakter mellan antikvarisk myndig
het och exploatören. Således har t. ex. de överplöjda högar som utsatts för 
exploatering före 1970, inte varit föremål för några arkeologiska efterkon
troller (jfr delområde 1).

Sedan 1980 finns ett väl fungerande samråd mellan huvudexploatören 
(kommunen) och de antikvariska myndigheterna avseende behovet av



Fallstudier Helsingborg 233

arkeologiska undersökningar i samband med nyexploatering. Resultaten 
av detta samarbete kan tydligt utläsas inom delområde 2. Således har 
endast två arkeologiska undersökningar utförts före 1980. Den ena av 
dessa kom till av en slump, då personal från UV-syd i samband med annat 
ärende råkade upptäcka en avschaktad yta med boplatslämningar inom 
Raus norra. Från och med 1980 har däremot samtliga planområden i god 
tid före exploatering varit föremål för arkeologiska provundersökningar. 
De arkeologiska insatserna har med andra ord planerats in i exploaterings- 
verksamheten för att inte hindra eller försena byggnationernas igångsät
tande.

3.23 Medeltidsstadens behandling

I detta avsnitt kommer Helsingborgs medeltida stadsområde, fornlämning 
nr 42, att tas upp till närmare behandling (fig. 11). Framställningen har 
givits samma uppläggning som för Växjöområdet. Således kommer följan
de förhållanden inom medeltidsstaden att studeras närmare:

D Exploateringssituation 
D Antikvarisk bevakning 
D Arkeologisk dokumentation.

Som underlagsmaterial för studien har i första hand Medeltidsstaden nr 
32, rapport över Helsingborg använts (Wihlborg, 1981). Övrigt källmate
rial utgörs av antikvariska handlingar i form av remissyttranden till plan
förslag och andra skrivelser, slutredovisningar för arkeologiska undersök
ningar och gravningsrapporter. Dessutom har detta material kompletterats 
med samtal med företrädare för den antikvariska/arkeologiska verksamhe
ten avseende Helsingborg, nämligen tidigare museichefen L.-G. Kindström, 
antikvarie C.-A. Mildner (landsantikvariens kontor, Lund) och A. Wihl
borg (tidigare chef för RAÄ:s avdelning UV-syd i Lund). Samtliga har 
bidragit med värdefull information beträffande den antikvariska och ar
keologiska verksamheten inom stadsområdet.

Historik
Topografin inom det centrala Helsingborg domineras av den höga land
borgen med en V därom och nedanför belägen smal strandremsa. Höjd
skillnaden mellan strandområdet och landborgen är ca 20 m. Omfattande 
raserings- och utfyllnadsarbeten under 1600-talets slut har dock i viss mån 
jämnat ut nivåskillnaderna. Från stranden och inåt land går flera markanta
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erosionsdalar i öst-västlig riktning. Dessa har fungerat som naturliga kom
munikationsleder mellan inlandet och stranden (Wihlborg 1981, s. 41).

Helsingborgs framväxt som stad sker redan under tidig medeltid, dvs. 
1000- och 1100-talen. Troligen har staden dock redan under vikingatiden 
haft en föregångare, vilket antyds av namnet Köpinge i Raus sn (op. cit. s. 
45f). Helsingborg omnämns redan 1085 i Knut den heliges gåvobrev till S:t 
Laurentius kyrkan i Lund. Av brevet framgår att befolkningen i Helsing
borg redan vid denna tid betalade tomtskatt - troligen en stadsskatt som 
indirekt visar att det bedrivits handel på platsen, (op. cit. s. 47). Under 
1000-talet grundläggs två kyrkor, S:t Clemens och S:t Petri, vilket vittnar 
om stadens betydelse (op. cit. s. 47).

Framväxten av Helsingborg har troligen skett på kungligt initiativ, gyn
nat av platsens kommunikations- och militärstrategiska läge. Kring 1100- 
talets mitt anläggs på landborgen en stor befästning med ringmur och cen
traltorn (kärna) (op. cit. s. 8). Under 1200-talets senare hälft anläggs 
Mariakyrkan (den enda idag bevarade sockenkyrkan) och dominikaner
klostret S:t Nicolai (op. cit. s. 13f).

Under den äldsta bosättningsfasen har endast landborgen varit utnytt
jad. Från och med 1200-talet ökar dock strandzonens betydelse som en 
följd av det rika sillfisket. Utfyllnader i havet visar att denna s.k. lågstad 
under 1400-talet är helt utbyggd och att det inte finns flera expansions
möjligheter (op. cit. s. 52).

Under 1600- och början av 1700-talet utspelas de svensk-danska krigen. 
Helsingborg är genom sitt läge starkt utsatt för krigens härjningar och 
efterlämnas skövlad och utarmad. Nu förstärks den medeltida borgen 
genom anläggandet av ett stjärnformigt kastell med bastioner och vallgra
var. Ar 1679 beslutas dock, sedan staden intagits av svenskarna, att fäst
ningen skall raseras (op. cit. s. 10).

De synliga lämningarna efter det medeltida Helsingborg är idag spar
samma. Senare tiders ingrepp av olika slag har bidragit härtill. De enda 
kvarstående byggnaderna av medeltida ursprung är försvarstornet Kärnan 
(vilket skonades vid svenskarnas raseringar) samt S:ta Mariakyrkan. Trots 
den omdaning som skett inom stadskärnan har det medeltida stadsområ- 
det inte förändrats nämnvärt. Således har gatunätet och kvarterskroppar- 
nas storlek fortfarande kvar sin medeltida karaktär (op. cit. s. 10).

Helsingborgs medeltida stadsområde är sedan 1979 registrerat som fast 
fornlämning i RAÄ:s fornlämningsregister. Avgränsningen av området 
sammanfaller i stort sett med gränsen för bastionen 1644. I beskrivningen 
till fornlämning nr 42 framhålls att det inom detta område kan förväntas 
påträffas kulturlager från medeltid, 1500- och 1600-tal. Delar av området 
är sedan 1987 riksintresseområde för kulturminnesvården.
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Exploateringssituation

Det medeltida stadsområdet har framför allt under det senaste århundra
det utsatts för betydande skadegörelse. Härmed avses att underliggande 
kulturlager i varierade omfattning utschaktats på grund av nybyggnatio
ner. En stor del av den idag befintliga bebyggelsen inom fornlämning 42 
härrör från tiden sent 1800-tal och tidigt 1900-tal. Även under 1960- och
1970-talen har fornlämningsområdet dock varit utsatt för genomgripande 
saneringsverksamhet med därpå följande nybyggnation. I samband med 
denna verksamhet har även ledningsdragningar av olika slag aktualiserats.

Följande redogörelse för exploateringssituationen inom medeltidsstaden 
baseras på sammanställningar hämtade ur rapporten Medeltidsstaden nr 
32 för Helsingborg. Framställningen av exploateringssituationen inom 
Helsingborgs medeltida stadskärna är av samma slag som i Växjö-rappor- 
ten. Således redovisas på en karta de områden, vilka på grund av byggna
tion bedöms vara utschaktade, dvs. där medeltida kulturlager kan förmo
das vara helt eller delvis förstörda (fig. 12). Sammanställningen baseras på 
en okulär besiktning av befintliga byggnader där förekomsten av källare 
indikerar utschaktning. Det bör tilläggas att kartan visar läget 1980-12-12,

HELSINGBORG

Fig. 12. Helt eller delvis utschaktade områden inom Helsingborgs medeltidsstad. 
(Ur Medeltidsstaden nr 32, Helsingborg, 1981.)
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då materialinsamlingen avslutades. Dessutom bör det påpekas att redovis
ningen endast omfattar skador till följd av byggnation. Ingrepp orsakade 
av ledningsarbeten för t.ex. vatten och avlopp, tele eller liknande redovisas 
däremot inte.

I rapporten kompletteras kartan över de utschaktade områdena med en 
karta över den nuvarande bebyggelsens ålder (fig. 13). Denna redovisning 
är dock inte fullständig, då endast lågstadens område varit föremål för en 
mera systematisk inventering. Av kartan framgår att det inom lågstaden 
fortfarande finns betydande äldre bebyggelse, dvs. äldre än år 1910. En 
jämförelse med utschaktningsområdena visar dock att det även inom 
denna äldre bebyggelse föreligger omfattande skadegörelse.

Beträffande utschaktningskartans värde som underlagsmaterial vid en 
bedömning rörande behovet av arkeologiska insatser poängterar Wihl- 
borg: ”.... att kartan inte bör användas vid bedömningen av en enskild tomt, då 
det är omöjligt att exakt bestämma en källares utsträckning. Dessutom finns det 
nästan alltid kulturlagerrester kvar i marken trots sentida ingrepp.” (Wihlborg 
1981, s. 41.)

Samma förhållande fastslås även i projektets slutgiltiga rapport och
utvärdering: ”.... materialet (dvs. utschaktningskartorna) är utmärkt när man vill
skapa sig en översikt över utschaktningsläget i stort, både när det gäller den enskil-

Fig. 13. Den nuvarande bebyggelsens ålder inom Helsingborgs medeltidsstad. 
(Ur Medeltidsstaden nr 32, Helsingborg, 1981.)
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da staden och när det gäller jämförelser mellan städer. Kartorna får dock inte 
betraktas som exakta dokument. De är resultat av en översiktlig genomgång.” 
(Biörnstad, Andersson 1990, s. 22.)

Wihlborgs bedömning av utschaktningskartan är att denna sammanta
get ger en dyster bild av bevarandesituationen i Helsingborg. Utschakt- 
ningen på landborgen tycks emellertid vara betydligt mindre än på strand
platån, även om 1600-talets stora försvarsarbeten här utgör en osäkerhets
faktor. Wihlborg fastslår avslutningsvis att utschaktningssituationen till
sammans med vetskapen om det arkeologiska källmaterialets stora brister, 
är ett skäl för att den antikvariska verksamheten i Helsingborg måste ha 
en hög ambitionsnivå (Wihlborg 1981, s. 58).

Antikvarisk bevakning och samråd

En närmare redogörelse för de antikvariska myndigheternas bevakning av 
kulturminnesvårdens intressen har tidigare givits i avsnitt 3.21. I denna 
presentation kommer tyngdpunkten däremot att läggas vid myndigheter
nas hantering av den medeltida stadskärnan.

Allmänt sett torde ett flertal faktorer ha påverkat och därmed satt sin 
prägel på behandlingen av stadens medeltida lämningar. I avsnitt 3.14, 
Växjö, har två förhållanden av mera överordnat slag framhållits som sär
skilt betydelsefulla. Det ena består i omorganisationen av kulturminnesvår
den på RAÄ 1975 med efterföljande attitydsvängning för bevakning av 
kulturlagerrester inom de medeltida städerna. Det andra utgörs av projek
tet Medeltidsstaden, som kommit att spela en oerhört viktig roll. Som tidi
gare framhållits (se avsnitt 3.14, Växjö) är projektets grundläggande mål
sättning att detaljerat kartlägga och beskriva den arkeologiska situationen 
inom de medeltida städerna. Resultaten skall bilda underlag för de antik
variska myndigheterna i planeringen liksom för den fortsatta stadsarkeolo- 
giska verksamheten (Biörnstad, Andersson 1990, s. 6). Genom projektets 
kartläggning av kunskapssituationen i medeltidsstäderna har medvetenhe
ten kring bristerna i den tidigare verksamheten förbättrats. För Helsing
borgs vidkommande kom de nämnda faktorerna (jfr även Växjö) att så 
småningom resultera i en omläggning av den antikvariska och arkeologis
ka verksamheten inom medeltidsstadsområdet. Mot denna bakgrund kom
mer redogörelsen för den antikvariska bevakningen att indelas i tiden före 
respektive efter 1976.

De antikvariska myndigheternas bevakning av medeltidsstaden i Hel
singborg var före 1976 av mycket tillfällig karaktär. En viktig aktör i sam
manhanget var chefen för Helsingborgs museum, som alltsedan museiför
eningens bildande på 1910-talet, svarade för bevakningen av stadens medel
tida lämningar. Det torde vara värt att notera att såväl den förste musei-
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chefen Torsten Mårtensson liksom dennes efterträdare Lars-Göran Kind
ström hade ett särskilt intresse för medeltidsarkeologi. Likväl var museets 
antikvariska och arkeologiska insatser under 1900-talets första hälft myck
et sporadiska. Enligt Kindström präglades bevakningen av två olika fakto
rer. Således påverkades verksamheten av den centrala myndighetens (RAÄ, 
byggnadsminnesavdelningen) riktlinjer avseende vilka objekt som var 
värda att bevaka. Ser man till inriktningen hos de arkeologiska undersök
ningarna framgår det tydligt att kyrkor, begravningsplatser, kloster samt 
försvarsanläggningen Kärnan här tillskrevs ett särskilt värde. Undersök
ningar av kulturlager efter annan verksamhet lyser däremot helt med sin 
frånvaro.

Den främsta orsaken till museets tillfälliga insatser menar Kindström 
skall sökas i de ekonomiska förhållandena. Om man bedrev en systematisk 
bevakning, skulle detta leda till arkeologiska undersökningar. - Vem skulle 
emellertid bekosta dessa? 1942 års FML förordar att kostnadsansvaret 
skall åläggas exploatören. Enligt Kindström visade sig detta dock vara 
svårt att genomdriva. Inte minst därför att man varken från Riksantikva
rieämbetet (byggnadsminnesavdelningen) eller från de lokala myndigheter
na fick något stöd för att driva frågan om kostnadsansvaret. Antingen fick 
undersökningarna ske inom ramen för museets egna tjänster eller utföras 
på ideell basis. Kindström menar att man i andra medeltida städer, i exem
pelvis Lund, Uppsala och Sigtuna, kringgick de ekonomiska hindren 
genom att låta studenter utföra de arkeologiska undersökningarna. Efter
som man i Helsingborg inte hade tillgång till en sådan arbetsresurs försum
mades också de arkeologiska insatserna. Av nämnda förhållanden framgår 
att museets antikvariska och arkeologiska verksamhet fram till 1950-talets 
början hämmades av ekonomiska hinder.

En bidragande orsak till de ekonomiska problemen, var enligt Kind
ström att museet för sin verksamhet stod i en stark beroendeställning till 
stadens lokala makthavare och deras ekonomiska ”good-will”. Detta för
hållande hade en dämpande verkan på museet och dess möjligheter att 
ställa krav om kostnadsansvar. Ar 1951 lyckades man för första gången, i 
enlighet med 1942 års FML, genomdriva kravet om kostnadsansvar för 
exploatören. Detta var i samband med nybyggnationen av S:t Nicolaisko- 
lan, vilken resulterade i omfattande undersökningar av stadens dominika
nerkloster. Repressalier från de lokala makthavarna lät emellertid inte 
vänta på sig. Således fick man under de närmast följande åren erfara ett 
uteblivande av anslag till museet. I samband med byggnationerna av ett 
hyreshus vid S:t Clemens år 1958, lyckades man dock på nytt, genom att 
hänvisa till undersökningarna av S:t Nicolai klostret, driva igenom exploa
törens ekonomiska ansvar.

Möjligheterna till en effektiv bevakning av medeltidsstaden hänger emel
lertid också nära samman med ett väl fungerande samråd med kommunens
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planerare. För Helsingborgs vidkommande försvårades museichefens beva
kande insatser under lång tid av en bristande samrådsfunktion. Medan 
nybyggnationerna i centrum fram till 1950-talets mitt var tämligen få, kom 
1960- och 70-talen istället att utgöra en period av omfattande sanering 
och nybyggnation. Den markanta ökningen av antalet totalsaneringsobjekt 
torde för de antikvariska myndigheterna ha varit svår att överblicka. La 
som innehade det officiella ansvaret för bevakningen hade sitt kontor i 
Lund. Museichefen som var på plats i Helsingborg hade däremot inte offi
ciellt någon insyn i kommunens planeringsarbete.

Trots att Kindström kring mitten av 1960-talet blev officiell remissin
stans för planärenden, förbättrades inte möjligheterna till insyn i kommu
nens planeringsarbete (muntligen Kindström). Också i fortsättningen var 
kontakten mellan kommunen och den antikvariska sidan ostrukturerad 
och av slumpmässig karaktär. I synnerhet under 1960- och 70-talens inten
siva period av nybyggnation resulterade de bristande samråden i upprepa
de konflikter. Följande ärende skall få belysa detta.

Ärendet härrör från 1971 och avser en planerad nybebyggelse i kvarteret Lasa
rettet nr 3, Tjädern och Bastionen. Markägare och exploatör är Malmöhus läns 
landsting.

Bakgrund-, Museichefen (Kindström) erhåller en skrivelse från landstingets bygg- 
nadsavdelning vari redovisas en planerad utbyggnad inom lasarettsområdet. Den 
tänkta utbyggnaden, som strider mot ett tidigare framlagt planförslag, avser place
ringen av en teknisk byggnad. Enligt förslaget skall denna uppföras på den bäst 
bevarade delen av stadens forna befästningssystem. Antikvarisk myndighet tillskri
ver anläggningen ett utomordentligt stort stads- och fortifikationsintresse.

Ärendets fortlöpande-. Från antikvarisk sida påpekar man det anmärkningsvär
da i att kulturminnesvårdande organisationer inte på ett tidigare stadium beretts 
tillfälle att granska förslaget. Den föreslagna utformningen av den tekniska bygg
naden med tillhörande tillfartsväg kommer nämligen att i det närmaste totalförstö
ra fornlämningen och enligt ämbetets mening negativt påverka parkmiljön. Ämbe
tet uppmanar därför byggnadsavdelningen att undersöka möjligheterna att förläg
ga byggnaden och därtill hörande anordningar på sådan plats att fornlämningen 
inte berörs.

I en skrivelse från byggnads- och upphandlingsnämnden bekräftas att lokalise
ringen dessvärre är låst av centralbyggnadens placering och av äldre klinikbyggna
der samt att alternativa lösningar skulle medföra avsevärda merkostnader för 
exploatören. Mot bakgrund av ovannämnda förhållanden lämnar RAÄ slutligen 
tillstånd till att den av fornminneslagen skyddade bastionen exploateras.

Från antikvarisk sida betonas dock att möjligheterna till att ta hänsyn till kultur
minnesvårdens intressen hade varit större om frågan beaktats i ett tidigare plane
ringsskede. Dessutom anser man det vara särskilt anmärkningsvärt att stadsplanen 
- som medger bebyggelse på fornlämningsområdet - fastställts utan att kulturmin
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nesvården fått yttra sig över den samma. (Skrivelser från H.M. 1971-01-17, RAÄ 
1971-02-11, la 1971-04-29, RAÄ 1971-06-11.)

Händelseutvecklingen i Helsingborg efter 1976 framstår, i jämförelse 
med läget under 1960-talet och 1970-talets första hälft, som betydligt 
mera positiv. Härtill har ett flertal olika förhållander bidragit:

□ Mer konkreta och preciserade riklinjer från RAÄ avseende bevakingen 
av de medeltida städerna.

□ Ansvaret för den antikvariska bevakningen övertages av länsantikvarien 
och samrådet mellan kommunen och antikvarisk myndighet får mer 
strukturerade former.

□ Den arkeologiska verksamheten professionaliseras genom UV-syds 
övertagande av utgrävningsverksamheten.

□ Projektet ”Medeltidsstaden” har förbättrat kunskapsläget kring de 
medeltida städerna.

□ Institutionen för medeltidsarkeologi i Lund har betydelse för främjan
det av diskussionen och medvetenheten kring de medeltida städernas 
arkeologiska och historiska värde.

Sammantaget gör dessa förhållanden att den antikvariska och arkeologiska 
verksamheten inom Helsingborgs medeltida stadsområde numera fungerar 
väl med hänsyn till de medeltida lämningarna.

De problem som man idag upplever i Helsingborg inom den kulturmin
nesvårdande verksamheten berör snarare bevarandet av äldre kulturhisto
riskt värdefull bebyggelse. Särskilt i innerstaden är detta på grund av höga 
markvärden med åtföljande förtätning ett växande problem. Således har 
flera äldre hus rivits trots rekommendationer om ett bevarande i det kom
munala bevarandeprogrammet för stadskärnan (1984). Enligt A. Asgrim 
Berlin finns det bland såväl planerare som privata exploatörer och politi
ker i Helsingborgs kommun en oförståelse för kulturminnesvårdens intres
sen. Under 1980-talet har denna oförståelse bl. a. givit sig till känna i ären
det rörande Kärnan och Slottshagen. ”Kärnan utgör centrum i ett större sam
manhängande område som till sin helhet utgör fast fornlämning och omfattar hela 
det gamla slottsområdet med medeltida kulturlager och bebyggelselämmngar.” 
(Läa 1985-04-15.) Området har i en skrivelse från RAÄ (1985-02-05) 
karakteriserats som varande av ”framträdande kulturhistoriskt värde sett i 
nationellt och nordiskt perspektiv”. Vidare är byggnadsverket Kärnan skyddat 
som byggnadsminne genom riksantikvariens beslut den 16 januari 1967. 
Sedan 1987 är området även av riksintresse för kulturminnesvården. Trots 
Kärnans och den intilliggande slottsparkens stora kulturhistoriska värde, 
har olika intressenter, vid upprepade tillfällen framlagt planer på att exploa
tera området. År 1984 framlade kommunen ett förslag om byggandet av 
underjordiska skyddsrum och parkeringsanläggningar placerade i schakt 
under landborgen. Senare har privata byggföretag i samarbete med olika
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konstellationer av de borgerliga politiska partierna framlagt liknande för
slag för landborgen. Det senaste förslaget, vilket bl.a. stöds av moderater
na, härrör från våren 1990. Enligt detta vill man bygga ett nytt museum 
under Kärnan samt anlägga en tunnel för biltrafiken under landborgen. 
Anmärkningsvärt är att förslaget om museets lokalisering till Kärnan har 
en mycket stark förankring hos den lokala museiföreningen. Hittills har 
man från antikvarisk sida lyckats avvärja hoten om exploatering av Kär- 
nanområdet, det senaste ärendet är dock ännu inte avslutat. A. Åsgrim 
Berlin menar att hoten om exploatering av Kärnanområdet skall ses som 
ett utslag av en allmän oförståelse för kulturminnesvårdens bevarandear
gumentation. Således inser man varken områdets unika kvaliteter eller att 
området är ytterst känsligt för ingrepp. Ser man avslutningsvis till karaktä
ren hos de föreslagna byggnationerna, har samtliga varit avsedda att 
anläggas under mark. På något sätt tycks man resonera som om det som 
inte syns inte heller är något allvarligt ingrepp.

Arkeologisk verksamhet
Presentationen av den arkeologiska undersökningsverksamheten inom 
medeltidsstaden baseras pa flera olika källmaterial. Således utgör rappor
ten Medeltidsstaden nr 32 ett viktigt underlagsmaterial. Med hjälp av slut
redovisningar och grävningsbeskrivningar publicerade i serien Arkeologi i 
Sverige har detta material kompletterats fram t.o.m. 1989.

För att få en inblick i på vilket sätt den arkeologiska verksamheten för
ändrats över tid har materialet delats in i tre tidsperioder.

Per. 1 - omfattar tiden 1900 - 1949. Kännetecknande för perioden är:
1J Exploateringstakten är låg - viss nybyggnation föreligger dock främst 

inom lågstaden.
Enligt riktlinjer från den centrala myndigheten (RAÄ) bevakas och 
prioriteras endast medeltida byggnader och objekt.

13 Helsingborgs museum ansvarar för den arkeologiska verksamheten.
□ Den arkeologiska verksamhetens finansiering är under merparten av 

perioden inte reglerad i lag utan utförs inom ramen för museets egen 
budget.

Periodens övre gräns har satts till år 1949 på grund av fördröjningen av 
FML:s praktiska tillämpning avseende kostnadsansvar för exploatören.

Per. 2 - omfattar tiden 1950 — 1977. Perioden präglas av:
Saneringsverksamhet och nybyggnation är intensiv; ledningsdragningar 
för VA, tele och fjärrvärme är omfattande, 

i Endast enskilda byggnader och objekt bevakas (se ovan).
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□ Helsingborgs museum ansvarar fortsatt för den arkeologiska verksam
heten, under de sista åren dock med viss hjälp utifrån.

□ FML:s 9§ rörande exploatörens kostnadsansvar börjar att tillämpas.
□ Samrådsförfarandet mellan kommunen och de antikvariska myndighe

terna är mycket bristfälligt och oorganiserat.

Perioden sammanfaller ungefär med förre museichefens L.-G. Kindströms 
tjänstetid. Förbättringar i verksamheten torde i viss utsträckning kunna 
knytas till dennes personliga insatser.

Per. 3 - omfattar tiden 1978 - 1989. Perioden kännetecknas av att:
□ Omfattande sanering, nybyggnation samt ledningsdragningar i innersta

den görs.
□ Riktlinjerna för medeltidsstadens behandling förändras genom kultur

minnesvårdens omorganisation på RAÄ; år 1979 utläggs det medeltida 
stadsområdet (kulturlagerrester) som fast fornlämning.

□ Riksantikvarieämbetets avdelning UV-syd tar över ansvaret för den 
arkeologiska verksamheten, vilken härigenom blir en uppdragsbaserad 
specialistverksamhet.

□ Samrådsförfarandet mellan kommunen och de antikvariska myndighe
terna omorganiseras; arkeologin integreras i kommunens planerings
verksamhet.

Med utgångspunkt från periodindelningen skall i det följande en närmare 
granskning av den arkeologiska verksamheten företas. Som underlag för 
utvärderingen hänvisas till fig. 14 - 18. I fig. 14 visas den arkeologiska 
verksamhetens omfattning och förändringar över tid samt bakgrunden till 
undersökningarna. Fig. 15, som utgör en sammanställning av fig. 14, avser 
att redovisa skillnaderna i antalet arkeologiska insatser mellan de olika 
perioderna liksom variationerna i grävningsorsaken. -För att visualisera den 
arkeologiska verksamhetens omfattning och rumsliga lokalisering redovi
sas materialet även kartvis för respektive period (fig. 16 - 18).

Den stadsarkeologiska verksamheten i Helsingborg har under den tid 
som studeras varit av tämligen ojämn omfattning (fig. 14). Således kan 
såväl ”toppar” som ”svackor” urskiljas i materialet. Först fr.o.m. 1980- 
talets början kan en mera varaktig och klart urskiljbar ökning konstateras 
i verksamheten. Studerar man emellertid materialet i förhållande till 
respektive perioder kan ett flertal intressanta iakttagelser göras.

Som framgår av fig. 15 utfördes under period 1 (1900 - 49) sammantaget 
41 arkeologiska insatser (6 arkeologiska undersökningar och 35 besikt
ningar eller mindre arkeologiska insatser). Grävningarna föranleddes i 28 
fall (68%) av sanering och nybyggnation och i 7 fall (17%) av ledningsar- 
beten. I 3 fall (7,5%) orsakades undersökningarna av restaurering (Maria-
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kyrkan) medan 3 arkeologiska insatser (7,5%) utfördes som forskningsun- 
dersökning eller av okänd orsak.

Den äldre undersökningsverksamheten är intressant ur flera aspekter. 
För att emellertid förstå karaktären och omfattningen av verksamheten, 
måste denna studeras i förhållande till de då rådande omständigheterna. 
Under perioden fanns således en rad olika krafter som verkade negativt på 
den arkeologiska verksamheten. Riktlinjer från den centrala myndigheten 
(byggnadsminnesavdelningen på RAÄ) gynnade arkeologiska undersök
ningar av enskilda byggnader och objekt, dvs. olika kyrkliga institutioner 
och försvarsanläggningen Kärnan. Undersökningar utan anknytning till 
sådana objekt var svåra att få något stöd för. Dessutom hade den ekono
miska situationen en hämmande verkan. Eftersom FML:s 9§ om kostnads
ansvar för exploatören ännu inte hade börjat att tillämpas, tvingades 
museet utföra all undersökningsverksamhet inom den egna budgeten.

Att museets stadsarkeologiska verksamhet likväl var tämligen stor under 
per. 1, är mot denna bakgrund anmärkningsvärt. Den mest troliga förkla
ringen härtill är museichefen T. Mårtensson, som hyste ett särskilt intresse 
för det medeltida Helsingborg. Den personliga faktorn torde med andra 
ord ha haft avgörande betydelse för verksamhetens omfattning och karak
tär.

Ser man till den rumsliga lokaliseringen av de arkeologiska insatserna 
(fig. 16) under per. 1 framgår tydligt den nära kopplingen till kyrkorna, 
klostret S:t Nicolai och Kärnan. Detta förhållande har även tidigare kon
staterats och uppfattats som bristande (Wihlborg 1981, s. 45). För den 
arkeologiska tolkningen och helhetsbilden av det medeltida Helsingborg är 
detta naturligtvis helt korrekt. Intressant i detta sammanhang är däremot 
att man faktiskt från museets sida försökte bevaka områden med kulturla- 
gerrester, vilka inte hade någon direkt rumslig kontakt med de kyrkliga 
och världsliga institutionerna.
Period 2 (1950 - 1977) kännetecknas av en intensiv sanering och nybygg
nation i innerstaden. Under perioden har sammantaget 39 arkeologiska 
insatser utförts inom medeltidsstaden (20 arkeologiska undersökningar 
och 19 antikvariska besiktningar eller mindre arkeologiska insatser (fig. 
15). Den främsta orsaken till undersökningarna är ledningsarbeten, 16 st. 
(41%), och sanering/nybyggnation, 15 st. (38,5%). I 2 fall föranleddes 
insatserna av schaktningsarbeten medan de i 6 fall (15,5%) utgjordes av 
forskningsundersökningar eller av okänd orsak.

Sett i förhållande till period 1 utgör verksamheten en liten ökning. 
Denna är dock av marginell karaktär och motsvarar på intet sätt den mar
kanta och intensiva nybyggnationen som äger rum i innerstaden under 
framför allt 1960- och 1970-talen. Förklaringarna till verksamhetens obe
tydliga ökning är sannolikt flera. Således torde några av de tidigare refere-
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Fig. i 6. Arkeologiska undersökningar inom medeltidsstaden under period 1, 
1900-1949.

rade faktorerna även fortsättningsvis haft en hämmande verkan på under
sökningsverksamheten. Beträffande frågan om verksamhetens finansie
ring, så når denna under perioden en lösning. Däremot utgör bristande 
stöd från den centrala myndigheten även i fortsättningen ett hinder för en 
vidgning av de arkeologiska insatserna till kulturlager. En annan bidragan
de orsak skall sökas i det bristfälliga och ostrukturerade samrådsförfaran- 
det mellan kommunen och de antikvariska myndigheterna. Som även tidi
gare framhållits fick man från antikvarisk sida ofta först i ett mycket sent 
skede information om planerade byggnationer. Att man från museets sida
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likväl lyckades genomdriva ett flertal större undersökningar är i första 
hand dåvarande museichefen L.-G. Kindströms förtjänst.

Ser man vidare till de arkeologiska insatsernas rumsliga fördelning (fig. 
17) framgår liksom för per. 1 den nära kopplingen till kyrkorna och klost
ret. Nytt är däremot att man för första gången genomför större samman
hängande utgrävningar, bekostade av exploatören. Den första exploate- 
ringsfinansierande undersökningen i Helsingborg utfördes 1951-53, då 
byggandet av gossläroverket föranledde omfattande utgrävningar av klost
ret S:t Nicolai. Åren 1958-62 föranledde byggande av ett hyreshus en

• Sanuriry) /nyky^nation (avVeol. f>n>vundwöCu../mindirL. 
-77 c I i i • u ndinsi2d b äntring/nybyggnation (_ und ersotd: omrade.)
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Fig. 17. Arkeologiska undersökningar inom medeltidsstaden under period 2, 
1950-1977.
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större undersökning av S:t Clemens kyrkogård. I gruppen av större under
sökningar bör även nämnas S:t Petri kyrkogård 1962-63, en större utgräv
ning i kv. Kärnan norra 1971 samt utgrävningen av bastionen Prins Chris
tian i kv. Lasarettet 1971.

Redogörelsen för museets arkeologiska verksamhet under per. 2 avslutas 
med utdrag ur en skrivelse av L.-G. Kindström (1972-03-20) avseende 
museets stadsarkeologiska verksamhet mellan åren 1949-72. ”Sammanfatt
ningsvis kan sägas att systematiska grävningsundersökningar endast kunnat 
genomföras på de punkter inom staden, där man från början vetat att reella fasta 
fornlämningar förelegat (kyrkor, kyrkogårdar, kloster, bastioner m m). Att en 
byggnadstomt legat inom det medeltida stadsområdet och alltså i sig själv omfattat 
kulturlager (eventuellt innehållande byggnadsrester) har icke varit tillräckligt för 
att möjliggöra tillstånd för en systematisk undersökning. Att sådana trots allt kom
mit till stånd på ett par punkter har berott på gynnsamma omständigheter........
Den systematiska undersökningen 1971 av väg- och gatukorsningen i kv Kärnan 
Norra (frikyrklig fritidsanläggning) kom lyckligt nog till stånd av det tillfälliga 
misstaget att hästgravarna från slaget vid Helsingborg 1710 (fast fornlämning) för
modades ha fortsatt in på dessa tomter. Det gjorde de emellertid inte, men på 
grund av att denna möjlighet utnyttjades till det yttersta kunde för staden historis
ka viktiga topografiska iakttagelser göras utan tidspress. Normalt sett torde detta 
icke ha varit möjligt.”

Kännetecknande för period 3 (1978-1989) är bl.a. att den arkeologiska 
verksamheten genom UV-syds övertagande blir en uppdragsbaserad specia
listverksamhet. Under per. 3 utfördes sammanlagt 64 arkeologiska insatser 
(12 arkeologiska undersökningar och 52 provundersökningar/mindre 
arkeologiska insatser). I 42 fall (65,6%) föranleddes undersökningarna av 
sanering och nybyggnation, i 14 fall (22%) av ledningsarbeten och i 6 fall 
(9,4%) av gatuarbeten/parkeringsarbeten. Endast 2 st. (3%) tillhör katego
rin forskningsundersökning/okänd orsak (fig. 15).

Ser man till den rumsliga fördelningen av de arkeologiska insatserna 
(fig. 18) under per. 3, märks en större spridning till kvartersmark. Kartbil
den torde nu på ett mera tillförlitligt sätt än tidigare förväntas återspegla 
exploateringstakten i innerstaden.

Utschaktningen och nybyggnationen i innerstaden fortsätter under pe
rioden i oförminskad takt. I ljuset av medeltidsstadsprojektet och den 
växande insikten om de medeltida städernas arkeologiska källvärde torde 
detta för de kulturminnesvårdande myndigheterna ha varit en ytterst oro
ande utveckling.

Först genom avgränsningen av det medeltida kulturlagerområdet skapa
des bättre förutsättningar för en mer heltäckande och systematiskt uppföl
jande verksamhet. UV-syd som tidigare under 1970-talet utfört undersök
ningar inom nyexploateringsområden i Helsingborg, övertog i detta läge



Fallstudier Helsingborg 249

ę*Ł IŁ KV ART E 8 E T

• Sinwing^/nyły^nation (aWcol pn>vundmDLi«.ymindirŁ-i 
S Sant,rjngJnybyggnation ( 5tżv-v-Ł- undwibldr omraUe.)

£ LldmmWrfctłe- ( mindre. arkeoL undtvj<5wn./
w proj-iC Jinns > /

a Vag, fav'UtriiAg.Lunne.lLLj^gt,
® försViniv\ßSuincltrs6V:yu'wj/oUavxd or&alć

S ?ulau vevi no,sarbaŁ (avstr MaruVyvrUa^j

E3 DrjntrinyarJxiL
F/g. 18. Arkeologiska undersökningar inom medeltidsstaden under period 3, 
1978-1989.
ansvaret för den stadsarkeologiska verksamheten. Man utförde sin första 
undersökning i innerstaden år 1978. Undersökningen som berörde S:t Petri 
kyrka föranleddes av en planerad nybyggnad inom vårdskolans område i 
kv. Vattentornet. Enligt A. Wihlborg präglades 1970-talets sista år, på 
grund av de ökade kostnaderna för arkeologiska undersökningar, av kon
frontationer mellan arkeologins företrädare och kommunen. Problemen 
fick dock tämligen snabbt en positiv lösning, genom att man från kommu
nens sida tog initiativet till ett mer organiserat samrådsförfarande (avsnitt 
3.21).
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Mot bakgrund av anförda förhållande utgör följande faktorer de vikti
gaste orsakerna till den arkeologiska verksamhetens ökning.

□ Kulturlagerresterna inom medeltidsstaden avgränsas.
□ UV-syd tar över de stadsarkeologiska undersökningarna.
□ Samrådsförfarandet mellan antikvarisk myndighet och kommunen 

organiseras.

Av dessa faktorer torde den sistnämnda vara en av de mest betydelsefulla. 
Värdet av ett väl fungerade samråd har tidigare framhållits. Både från an
tikvarisk sida och från kommunens sida är man i dagsläget nöjd med sam
ordningen. Några större konflikter har inte konstaterats. Däremot förelig
ger ett smärre ärende fran 1984. Ärendet avser utschaktning av kulturlager 
från en byggnadstomt i kv. Thalia. Av en tillfällighet upptäcktes ingreppet 
av UV-syd i samband med ett annat uppdrag. Utschaktningen som gjorts 
av en etablerad byggnadsfirma anmäldes till de antikvariska myndigheter
na. Händelsen resulterade dock inte i några rättsliga åtgärder, då man från 
antikvarisk sida menade att byggnadsfirman ”hittills skött sina åläggande på 
ett föredömligt sätt vad beträffar arkeologiska undersökningar” (la 1984-10-10).

Sammanfattande synpunkter

Här följer en sammanfattning av de viktigaste förhållandena som fram
kommit kring medeltidsstadens behandling.

Exploateringssituation: Exploateringstakten i innerstaden var fram till 
1950-talet tämligen oansenlig. 1960- och 1970-talen präglas däremot av 
en intensiv nybyggnation samt omfattande ledningsarbeten. Under 1980- 
talet har bl.a. höga markvärden i kombination med behovet av bostäder 
framtvingat en allt större förtätning av bebyggelsen. Ekonomiska och poli
tiska intressen ställs mot kulturminnesvårdens intressen.

Sammantaget har omfattande utschaktningar, i synnerhet inom lågsta
den, företagits inom det medeltida stadområdet. Betydande delar av kul
turlagerresterna har därmed förstörts.

Antikvarisk bevakning: Den antikvariska bevakningen av medeltidssta
den var före 1976 av sporadisk karaktär. Helsingborgs museum (museiche
fen) svarade för de bevakande insatserna. Dessa präglades av flera olika 
faktorer:

□ Enligt riktlinjer från den centrala myndigheten (RAÄ) prioriterades 
bevakningen av medeltida byggnader och objekt.

□ Museichefen hade ett personligt intresse för stadens medeltida lämning
ar.
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□ Kostnadsansvaret för de arkeologiska undersökningarna hade före 
1950 ännu inte fått någon praktiskt lösning. Varför skulle man bedriva 
en effektiv och systematisk antikvarisk bevakning om man av kostnads- 
mässiga orsaker inte kunde genomföra undersökningarna ?

□ Från och med 1950-talet lyckades museet i enlighet med FML:s 9§ 
genomdriva kostnadsansvar för exploatören; på sikt fick detta gynn
samma effekter för bevakningen.

□ De antikvariska myndigheternas samrådsförfarande med kommunen 
var bristfälligt. Efter det att museichefen kring 1960-talets mitt blev 
officiell remissinstans för plan- och byggärenden förbättrades situatio
nen något. Museichefens (Kindström) engagemang resulterar under 
1970-talet i flera konfrontationer med planarkitekter och exploatörer.

Tiden efter 1976 kännetecknas av förändringar inom flera viktiga områ
den.

□ Genom kulturminnesvårdens omorganisation på RAA ges enskilda 
arkeologer möjligheter att driva frågan om bevakningen av de medelti
da städernas kulturlagerrester.

□ Genom projektet Medeltidsstaden inleds en diskussion som ger en ökad 
medvetenhet kring de medeltida städernas arkeologiska och historiska 
värde.

□ Genom inrättandet av länsantikvarietjänsten 1976 överförs ansvaret för 
den antikvariska bevakningen till den regionala myndigheten.

□ Från och med 1980 inleds ett organiserat samrådsförfarande mellan 
kommunen och företrädare för den antikvariska verksamheten. Detta 
ökar insynen i kommunens planeringsarbete samt möjliggör en mer sys
tematisk verksamhet.

□ Riksantikvarieämbetets regionkontor UV-syd tar över ansvaret för den 
arkeologiska verksamheten; ekonomin utgör inte längre något hinder 
för en effektiv bevakning.

□ År 1987 inrättas en stadsantikvarietjänst med huvudsaklig inriktning 
att bevaka äldre och kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.

□ Innerstaden hotas idag av förtätning bl.a. på grund av höga markvär
den och bostadsbrist; exploateringstrycket är hårt.

□ Kulturminnnesvårdens företrädare möter bristande förståelse för de 
kulturhistoriska värdena, hos såväl planerare och kommunpolitiker 
som byggfirmor och ideella föreningar.

Arkeologisk verksamhet: Olika faktorer har över tiden satt sin prägel på
verksamheten. Kännetecknande för period 1 (1900-1949) är:

□ Exploateringstakten är låg.
□ Arkeologiska undersökningar av kyrkliga och världsliga institutioner 

prioriteras.



□ Museichefens personliga intresse påverkar verksamhetens omfattning 
och karaktär.

□ Exploatörens kostnadsansvar för undersökningarna har ännu inte bör
jat tillämpas utan grävningsverksamheten läggs inom museets budget, 
vilket hämmar verksamheten.

Period 2 (1950-1977) präglas av:
D Sanering/nybyggnation är intensiv liksom omfattande ledningsarbeten.
□ Museet lyckas genomdriva en praktisk tillämpning av FML:s 9§ om 

kostnadsansvar för exploatören; resulterar i större undersökningar.
□ Museichefen blir officiell remissinstans för plan- och byggärenden, vil

ket på sikt förbättrar möjligheterna till arkeologiska undersökningar.
D Arkeologiska undersökningar i anslutning till medeltida byggnader och 

objekt priotiteras fortfarande.

Kännetecknande för period 3 (1978-1989) är:

□ Området för kulturlagerrester inom den medeltida stadskärnan avgrän
sas.

□ UV-syd tar över ansvaret för de stadsarkeologiska undersökningarna; 
arkeologin blir en uppdragbaserad specialistverksamhet.

D Samrådsförfarandet mellan de antikvariska myndigheterna och kom
munen organiseras, vilket skapar förutsättningar för en mer systematisk 
och planerad arkeologisk verksamhet.

D Den arkeologiska verksamheten ökar markant.
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3.3 Fosie
Ewa Ryberg

3.31 Inledning

Det område som inom projektets ramar valdes att representera industri
landskap blev Fosieby industriområde i Malmö kommun. Materialet från 
Fosieby presenterar detaljplaneläggning (planering) av ett industriområde, 
men också vilka antikvariska verkningar som denna planering orsakar. 
Detta undersökningsområde (UO) har haft sin expansionsperiod under 70- 
och 80-talen. Industrins byggnadsinvesteringar var höga under 60-talet 
och fortsatte sedan under 70- och in på 80-talet.

Industriexploateringen har gett anledning till en omfattande arkeologisk 
utgrävning som har satt sin prägel på den fortsatta antikvariska verksam
heten vid exploateringsgrävningar inom kommunen, men även på andra 
håll i landet. Fornlämningskaraktären på området är sådan att de synliga 
fornlämningarna, som integrerats i industriområdet, kan ses i relation till 
de dolda som kommit fram vid utgrävningarna.

UO:s särart gäller:

1 Planläggningen - mängden detaljplaner inom ett begränsat område 
och inom en begränsad tidrymd.

U Exploateringen - ensidig markanvändning; industri. 
l2 Mängden dolda fornlämningar - fornlämningar som framkommit vid 

exploateringsgrävningarna.

Områdets avgränsning

Den geografiska avgränsningen av UO följer planområdets (Fosieby indu
striområde) yttre gränser. Planområdet innehåller ett antal detaljplaner och 
det är bl.a. detta väl avgränsade material som ligger till grund för bearbet
ningen av UO.

Fosieby industriområde ligger i tre av Malmö kommuns socknar; Fosie, 
Lockarp och Oxie (fig. 1). Malmö stads gränser sedan gammalt ändrades 
av att Sofielund och Västra Skrävlinge inkorporerades 1911-12. Lim
hamns köping inlemmades 1915. Ar 1931 var det dags för Fosie, 1935
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F05IE

•-UNDERSÖKNINGSOMRÅDE

Fig. 1. Undersökningsområdets lokalisering i Malmö.

Husie och 1952 Södra Sallerup. Genom kommunsammanslagningen inne
håller Malmö kommun sedan 1967 Oxie och Bunkeflo. Lockarps socken 
är en del av Bunkeflo.

Den huvudsakliga markanvändningen inom UO utgörs av verksamhets- 
och industrimark (fig. 2). UO gränsar till jordbruksmark i söder. I väster 
består de intilliggande områdena till största delen av bostadsområden, lik
som i norr. I nordost och öster fortsätter andra industri- och verksamhets
områden. UO begränsas dessutom i norr och nordost av två trafikleder 
(motorväg till Ystad och Inre Ringleden) samt av ett i söder beläget utred- 
ningsområde (Yttre Ringleden).

Detta var strukturen på UO 1989. Den mark, som i slutet av 60-talet 
började tagas i anspråk till planläggning för industriändamål bestod till 
största delen av högvärdig jordbruksmark.

Topografisk beskrivning

Fosieby industriområde, beläget i sydöstra utkanten av Malmö, utgör en 
del av ett svagt kuperat moränlandskap som är typiskt för stora delar av 
Sydvästskåne. Den mellersta delen av industriområdet ligger på en skönj
bar höj drygg (SV-NO) där den högsta punkten är 40 m ö h. På denna
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Fig. 2. Fosieby industriområde, lokalisering i socknarna Fosie, Lockarp och Oxie.

höjdrygg ligger 5 st. bronsåldershögar. I nordväst och norr sluttar området 
relativt jämnt ner mot 22 m-nivån. I norr, där det idag passerar en motor
väg, har funnits ett våtmarksområde (Hindby mosse).

I söder och öster är terrängen mer kuperad. Lägsta punkten här, som är i 
öster utefter Risebergabäcken, ligger på 26 m-kurvan. Öster om bäcken 
stiger nivån upp mot 36 m och i söder ligger högsta marknivån på 42-44 
m. En svagt markerad höjd på ca 38 m-nivån finns i UO sydvästra del. I 
väster slutligen är området relativt flackt med en ungefärlig nivå på ca 28 
m ö h.

Höjdkurvorna som beskrivits, utifrån det tillgängliga planmaterialet, är 
på sätt och vis missvisande. Den ursprungliga topografin har blivit föränd
rad på grund av exploateringsverksamhetens schaktningar och terrasse
ringar. Höj dryggen med sina fem bronsåldershögar är förmodligen det 
mest ursprungliga inom UO.
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Exploateringssituation

Exploateringen inom UO kom till stånd genom att det under slutet av 60- 
talet uppkom ett kraftigt markbehov för industri- och verksamhetsända- 
mål. Valet av Fosie som ett lämpligt område för industri gjordes redan 
under slutet av 40-talet i samband med diskussioner om en ny kommunin
delning i Malmöhus län. I den första generalplanen för Malmö (GP 1956- 
70) redovisas Fosieområdet som ett lämpligt reservområde för näringsli
vets fortsatta expansion. Vid senare planering (GP 1960) poängteras att 
industrin i södra delarna av Malmö, Fosie, skall ses som en motvikt till 
hamnens stora industriområden i norr. Markanvändningen för UO har 
från början i planeringen varit bestämd för industri- och verksamhetsnä- 
ringar. Ingen annan användning har diskuterats. Övergången från jord
bruksmark till dagens markanvändning har skett direkt.

Pressen från kommunen att successivt öka industriarealen medför att 
konkurrerande intressen för markutnyttjande, fornlämningsområden och 
kulturminnesvård, får sänka sina krav och låta de produktiva intressena 
komma i första hand.

Under en 20-års period, från 1968 till 1988, iordningställs tomt för tomt 
och kvarter efter kvarter i en allt intensivare takt. Eftersom Malmö kom
mun är ensam ägare till marken i Fosie (UO) är kommunen huvudexploa
tör och lämnar som sådan ut schaktnings- och avbaningsarbeten på entre
prenad. Respektive byggföretag, för de olika verksamhets- och industri
tomterna, fullföljer exploateringen.

Den för industriändamål planlagda marken är fortfarande 1990 ej fullt 
utnyttjad. Framför allt i de södra delarna av UO finns outnyttjade industri
tomter.

Fornlämningssituation

UO:s särart har i materialet bl.a. visat sig genom ökningen av antalet forn- 
lämningar som skett på grund av exploateringsverksamheten. Vid Riksan
tikvarieämbetets fornminnesinventering 1968 registrerades 14 st. fornläm- 
ningar inom UO, varav 4 borttagna, resten synliga (fig. 3). De synliga var 
7 bronsåldershögar, 1 runsten, 1 milsten samt rest av en borganläggning. 
(Två st. bronsåldershögar är markerade på samma registreringsnummer.) 
De borttagna fornlämningarna var två st. under mark dolda boplatsområ
den och en rest av en långdös samt en ovan mark synlig men skadad 
bronsåldershög.

Vid nyinventeringen 1985 ökade antalet registreringar markant just på
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Fig. 3. Fornlämningar markerade i UO enligt fornminnesinventeringen 1968.

grund av att exploateringsverksamheten föranlett arkeologiska undersök
ningar. Det som i första hand tillkom var under mark dolda, och sedemera 
också borttagna, boplatslämningar. Sammanlagt i UO nyregistrerades 78 
st. fornlämningar (fig. 4). Det är en ökning till 91 st.

Fornlämningarna (det registrerade fornlämningsnumret) kan innehålla 
mer än en fornlämningskategori, och en uppställning ger följande fördel
ning mellan kategorierna:

10 bronsåldershögar (inkl. borttagna)
10 gravar (alla borttagna)
1 runsten 
1 milsten
1 pestkyrkogård, platsen för 
1 skålgropsförekomst (flyttad)
3 gropar/härdar (borttagna)
9 medeltida/sentida förekomster (alla borttagna)
66 boplatslämningar (19 st.å, 21 br.å, 8 jä.å och 18 ospec. bopl.; alla borttagna)
3 lösfyndsplatser.
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Fig. 4. Fornlämningar markerade i UO enligt fornminnesinventeringen 1985.

De synliga fornlämningarna vid 1985 års inventering var desamma som 
fanns 1968, ingen försvunnen och ingen heller tillkommen.

Fosieområdet har varit känt som ett område med under mark dolda 
fornlämningar (liksom även stora delar av Skåne i övrigt), men de har inte 
varit kända som enskilda objekt och heller inte i den omfattning som sena
re visat sig i och med exploateringsgrävningarna.

Fornlämning nr 7 i Oxie socken, en borgrest, blev efter 1985 års regis
trering betecknad som nr 42. För att underlätta framför allt bearbetningen 
av detaljplanerna används konsekvent nr 42 när denna fornlämning 
behandlas.

Antikvarisk bevakning och samråd

Landsantikvarien (la) i M-län, med säte på Skånes Flembygdsförbund i 
Lund, hade före 1976 bevakningsplikt i hela länet samt skulle även ge syn
punkter och rekommendationer på planförslag som lades fram inom länet. 
Dessa synpunkter fördes förut vidare till Riksantikvarieämbetet (RAÄ) 
som beslutade enl. FML. När länsantikvarietjänsten (läa) på länsstyrelsen 
inrättades 1976 övergick huvudansvaret för myndighetsbesluten och de
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antikvariska rekommendationerna dit. Länsstyrelsen är även remissinstans 
för de av kommunen författade planförslagen (både översikts- och detalj
planer) i Malmö. Museinämnden avger sitt yttrande efter att ha inhämtat 
synpunkter från stadshistoriska avdelningen.

Resonemanget och diskussionerna kring Fosieexploateringen som sked
de mellan RAÄ, la och kommunen, fördes i början (1966/67) med den 
inriktningen att höggravfältsstråket skulle hållas intakt och kunna upple
vas som en hel fornlämningsmiljö. Tanken var att området söder om den 
första stadsplanen (Fosie I, plan 854) skulle hållas öppen. Från kommunen 
gjorde man efter ett par år påstötning om att det behövdes ytterligare 
mark för industriutbyggnad. Efter diskussion med stadsbyggnadskontoret 
kom riksantikvarien och landsantikvarien fram till att behovet var så 
starkt från kommunens sida, att den antikvariska sidan gick med på en 
fortsatt industriexploatering söderut (Fosie II, plan 989). I detta medgivan
de, från den antikvariska sidan, fanns kravet på en högsta byggnadshöjd 
på 6 m för kvarteren kring fornlämningsområdet. Detta krav sattes för att 
det skulle finnas möjlighet till en landskapskontakt mellan fornlämnings
området inom industriområdet och den söder om liggande fornlämnings- 
miljön.

Det som vid denna tidpunkt överhuvud taget inte diskuterades var de 
under mark dolda fornlämningarnas ev. samband med de synliga, Man var 
heller inte medveten om den mängd dolda fornlämningar som fanns.

Länsstyrelsens överläggningar inför stadsplanefastställelse är muntliga 
samråd. Inga protokoll förekommer. (Förändring i och med PBL; skriftligt 
samrådsyttrande skall nu finnas.) Sådana överläggningar sköttes i stor 
utsträckning fram till och med 1976 av planenhetens arkitekter.

Vid behandling av planförslagen gör länsstyrelsens samtliga enheter en 
sammanvägning av de olika intressen som kan finnas. De antikvariska 
aspekterna har ofta fått ge vika till förmån för annat.

Arkeologisk verksamhet

Inom Malmö kommun utförs regelmässigt alla erforderliga arkeologiska 
undersökningar av Malmö museum. Det var vid mitten av 1960-talet som 
museet, förutom arbetena i innerstaden, även började utföra de arkeologis
ka undersökningarna i stadens ytterområden. Tidigare var det Historiska 
museet vid Lunds universitet (nuvarande Arkeologiska institutionen) som 
skötte den verksamheten. Sedan 1970-talet följer den stadshistoriska 
avdelningen vid Malmö museum kontinuerligt avbaningar och markin
grepp inom stadens exploateringsområden. Bevakningen täcker endast till 
80% alla ingrepp eftersom till exempel täckdikning och ledningsdragning
ar inte automatiskt innebär närvaro av antikvarisk personal.
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Marken i Fosie (UO) ägs av kommunen och all arkeologisk utgrävning 
sköts av Malmö museum på uppdrag av kommunen, med tillstånd från 
läa.

Den arkeologiska verksamheten inom UO har numera stor hjälp av de 
sammanträden och möten som hålls mellan Malmö museum och Malmö 
Fastighetskontor. Denna kontakt har framför allt underlättat planeringen 
(tidsmässigt och kostnadsmässigt) av den arkeologiska utgrävningsverk- 
samheten.
Materialinsamlingen för Fosieområdet är i huvudsak gjord mellan 1984 
och 1988. Genomgången av de olika arkiv vars handlingar och akter legat 
till grund för bearbetningen har avslutats vid olika tidpunkter under 
nämnda arbetsperiod. Några enstaka uppgifter har kompletterats under 
1990.

3.32 Planläggning och fornlämningar

I detta avsnitt karakteriseras först planeringsprocessen och de institut, med 
vilka Fosieby industriområde planlagts. Beskrivningen sker i tidsföljd. Vad 
gäller detaljplaner behandlas endast de som berört fornlämningar. Därefter 
karakteriseras fornlämningarna. Dessa beskrivs objektvis med angivande 
av hur planläggningen påverkat dem samt hur de kan uppfattas i nuläget 
enligt en företagen inventering. Avsnittet avslutas med en utvärdering.

Karakteristik av planeringsprocessen

Planer på att anlägga ett större industriområde i Fosie framkom redan i 
samband med diskussioner om ny kommunindelning i Malmöhus län 1947 
(Malmö stadsfullm. prot. 25/4 1947, Bihang nr 119) (fig. 5). År 1948 till
satte stadsfullmäktige i Malmö en kommitté, som gavs i uppdrag att fort
löpande i samråd med andra kommunala organ utarbeta och lägga fram 
förslag i översiktliga planfrågor. Det översiktliga planarbetet bedrevs med 
denna kommitté som huvudman fram till arbetet med översiktsplanen 
1990, för vilket kommunstyrelsen varit ledningsgrupp.

Detaljplanläggningen av Fosieby industriområde har skett genom 14 
detaljplaner, fastställda under perioden 1968 - 1987. I sex av dessa planer 
berörs synliga fornlämningar. Dessa sex planer karakteriseras i det följan
de. Dessutom finns fyra planer, i vilka det i planbeskrivningen förutskickas 
att under mark dolda fornlämningar kan finnas. Dessa kommenteras i det 
följande.

Samtliga planer har handlagts enligt 1947 års byggnadslag. De har utar-
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Fig. 5. Stadsingenjörskontorets i Malmö översiktskarta över Malmö jämte angrän
sande socknar 1946. Bilaga till Malmö stadsfullmäktiges protokoll 1947, Bibang 
nr 119.

betats av tjänstemän på byggnadsnämndens stadsarkitektkontor, antagits 
av stadsfullmäktige och fastställts av länsstyrelsen. En av planerna (plan 
1535) har av länsstyrelsen sänts vidare till Kungl. Maj:t för fastställelse. 
Anledningen var en konflikt med intresset att bevara högvärdig jordbruks-
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mark. Planärendet utgör ett tydligt exempel på Malmö kommuns brådska 
att exploatera Fosieområdet. När planärendet kom till Kungl. Maj:t för 
avgörande var det i praktiken redan avgjort enligt kommunens intentioner. 
Kungl. Maj:t påpekade, att kommunen genom schaktningsarbeten i stor 
utsträckning schaktat bort åkerjorden och därigenom föregripit den slutli
ga prövningen av om jordbruksmark får tas i anspråk för annat ändamål. 
Skäl att vägra fastställelse med hänvisning till ändamålet att bevara bruk- 
ningsvärd jordbruksmark förelåg därför inte.

Utöver de 14 detaljplanerna finns ett planförslag som återkallats. Detta 
förslag kommenteras närmare i det följande.

Översiktsplaner som vägledning för detaljplanearbete

Den första publicerade generalplanen för Malmö kom ut av trycket 1959 
och avser perioden 1956-1970 (Generalplan för Malmö 1956-1970, 
Malmö 1959). Planen är mycket omsorgsfullt utarbetad och var föredöm
lig för sin tid. Kapitlet ”Förutsättningar för stadens fortsatta utbyggande” 
innehåller tre avsnitt, varav ett behandlar fornlämningar och byggnads- 
minnesmärken (s. 49). Vad gäller fornlämningar hänvisas i texten till 
RAÄ:s inventering från 1938. Detta år hade RAÄ fått i uppdrag att företa 
en riksomfattande inventering, som kunde ligga till grund för den besluta
de redovisningen av fornminnen på ekonomiska kartan. Landets fornläm- 
ningsbestånd var vid denna tid endast känt till en del (SOU 1972:45, s.
31).

Om RAÄ:s inventering heter det i generalplanen att den inte är fullstän
dig, utan att endast de mer kända fyndområdena är upptagna. På en över
siktlig karta markeras fornlämningar. Något ställningstagande till hur en 
framtida exploatering skall genomföras med tanke på fornlämningar finns 
inte.

I det kapitel som behandlar industrins mark behov anvisas bl.a. ett större 
område öster om Fosieby station för industrier. Området omfattar 150 ha 
och avses för industri- och partihandelsföretag, som kräver stora utrym
men med anslutning till järnväg och huvudnät och som inte är beroende av 
centrumläge på grund av servicetjänster (s. 91). Att det finns fornlämning
ar inom det planerade området påpekas inte. Den del av UO som ligger 
väster om järnvägen anvisas fortsättningsvis för jordbruk och handelsträd
gård. Någon koppling mellan avsnittet om fornlämningar som ”förutsätt
ningar för stadens utbyggande” och föreslagen industriutbyggnad görs 
inte. Inte heller redovisas, vilket samråd som ägt rum med antikvarisk 
myndighet. Vad avser fornlämningars integrering i föreslagen industriut
byggnad är således den i övrigt omsorgsfulla planen mycket ofullständig.

Oxie kommun kom att ingå i Malmö kommun från och med 1967.
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Inför kommunsammanslagningen gjordes en generalplaneutredning för en 
del av kommunblocket, publicerad 1964. Utredningen innehåller en preli
minär inventering av fornlämningsbeståndet utförd av Malmö museum.

Generalplanen från 1959 reviderades genom Generalplan för Malmö, 
utredning 1966, vilken redovisades i stadsfullmäktige 1969. I texten fram
hålls att de i den tidigare generalplanen angivna markreservaten för indu
stri i stort sett är oförändrade i den reviderade planen. Som motvikt mot 
hamnens stora industriområde i norr anges Fosie nya industriområde i 
söder. Detta har nu utökats med 22 ha med utvecklingsmöjligheter söderut 
i Oxie kommun. I ett kort textavsnitt berörs de fasta fornlämningarna. Det 
framhålls, att deras antal är betydande, att de är föremål för RAÄ:s inven
tering och att denna skall införas på den ekonomiska kartan. ”Ovan mark 
synliga fornlämningar utgörs av ett 30-tal högar från bronsåldern, vilka 
ingår i ett av landets största högområden, samt en runsten från yngre järn
åldern. Härtill kommer bl.a. ett antal boplatser från sten-, brons- och järn
åldern.” (S. 51.) Inte heller i denna generalplan finns någon kommentar 
om hur dessa fornminnen skall integreras i den planerade bebyggelsen. 
Boplatser nämns men slutsatsen saknas att det rör sig om under mark 
dolda fornlämningar som kan förorsaka grävningskostnader vid exploate
ring. Malmö museum har deltagit i planarbetet.

Generalplanerna från 1959, 1964 och 1966 har varit den vägledning 
som funnits för detaljplanearbetet. Som sådana har de varit torftiga. Något 
plansteg mellan översiktsplan och detaljplan finns inte dokumenterat. Den 
arkeologiska situationen var inte heller fullständigt utredd. Enligt intervju 
med den arkitekt som utarbetat den första detaljplanen fanns möjligen en 
enklare översiktlig planskiss över hela området för industriexploateringen. 
Förutsättningarna att bedöma helheten har uppenbarligen inte varit så bra. 
Inte heller har fornlämningarna diskuterats som en positiv resurs i indu
strimiljön. Däremot har exploateringstrycket och brådskan varit stor sam
tidigt som kommunens resurser för planläggning varit mycket begränsade. 
Gravhögarna i Fosie ingick i det gravhögskomplex som RAÄ redovisat 
som kulturhistorisk miljö av riksintresse (SOU 1971:15).

Detaljplaner som berör fornminnen

Den första etappen av det planerade industriområdet planläggs genom en 
detaljplan fastställd 1968, plan 854. Planen anvisar områden för industri
kvarter, kvarter för allmänt ändamål och för handel. I planbeskrivningen 
framhålls, att inom planområdet finns fem högar, som är fornlämningar. 
Dessa kommer att ligga i parkområden. Kring den största av dessa parker 
placeras vissa gemensamhetsanläggningar för området - bilservice med 
parkering, butikscentra, samlingslokaler och daghem samt ett vattentorn.
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De fem gravhögarna som berörs är fornlämningar i Fosie sn nr 4 (som 
utgörs av två högar) samt nr 5, 10 och 11. En av högarna ligger kant i 
kant med vägrenen för den föreslagna dragningen av väg 101. Vattentor
nets läge har markerats på en höjd på 38 meters-nivån och dessutom som 
byggnad angivits till en höjd av 50 meter. Dess läge är nära gruppen med 
högar, endast ca 50 meter till närmaste hög. Området runt samtliga högar 
utgörs av allmän platsmark och har på stadsplanekartan markerats med 
grön färg och betecknats ”park, plantering”.

”Parkområdena” gör emellertid knappast skäl för beteckningen. Vid vår 
intervju beskriver planarkitekten dem som ”ett försök att göra små urspar
ningar” (Birgitta Krantz). Området kring högarna hade ursprungligen 
avsatts som samfällighet för delägarnas gemensamma behov vid storskifte 
resp. laga skifte.

Planen kan karakteriseras som mycket okänslig i förhållande till forn
minnena. Planarkitekten framhåller vid intervjun att det var det praktiska 
syftet som fick dominera utformningen. Ett vattentorn behövdes i Malmö 
och det föreslagna läget var med tanke på Malmös nivåförhållanden lämp
ligt ur höjdsynpunkt. Den kvartersmark som blev över, sedan vattentornet 
placerats, var för liten som industrikvarter. Därför inplanerades ett litet 
centrumområde.

Planen stötte på motstånd från antikvarisk myndighet i samband med 
planremissen. Malmö museum betecknade planen som ett ”synnerligen 
grovt ingrepp” (66-11-08) och framhöll att det rör sig om högar med 
monumentalt läge i landskapet. Museet ansåg att friytorna var helt otill
räckliga och att planförslaget skulle avstyrkas och göras till föremål för ny 
utredning.

RAÄ framhöll i sitt yttrande att den del av planen som inrymde forn
lämningar borde utgå ur planen och att området skulle utformas i samråd 
mellan stadsplanechefen och landsantikvarien så att ett sammanhängande 
grönstråk kunde läggas över höjdsträckningen med högarna. I sin faststäl- 
lelse undantog länsstyrelsen området med högarna, dvs. allmänna plats
marken kring högarna och centrumkvarteret samt föreslagen sträckning av 
väg 101.

Det undantagna området återkommer i nästa plan, plan 989, fastställd 
1971. Uppenbarligen har det inte varit lätt att komma fram till en godtag
bar kompromiss i det samråd RAÄ anbefallt. Planområdet blir föremål för 
två utställningsförfaranden.

I det första förslaget har tidigare undantaget område blivit allmän plats
mark med beteckning park/plantering och grön färg på plankartan. 
Vattentornet finns kvar, men i ändrat läge. I sitt första yttrande över plan
forslaget (RAÄ 69-03-10) kräver ämbetet att föreslagna industrikvarter 
öster om högarna skall utgå. Området bör ingå i fornlämningsområdet. Av 
stadsplanechefens skrivelse till byggnadsnämnden framgår, att avsikten
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med allmän platsmark ursprungligen var ett brandskyddsbälte och att där 
anlägga väg 101. I sitt yttrande över nästa planförslag (RAÄ 70-01-19) är 
ämbetet tillfreds med utnyttjandet av grönområdet kring gravhögskom- 
plexet. Ämbetet anser, att fornlämningarna ingår i ett grönområde av 
sådan storlek, att fornlämningarna väl framträder och dominerar i ett 
öppet kulturlandskap. Däremot kan man inte godta att ett vattentorn pla
ceras i ett industrikvarter. RAÄ framhåller, att ett genomförande skulle 
innebära ett allvarligt ingrepp i miljön kring fornlämningarna och är ej 
berett att tillstyrka planen. Av plankartan framgår att vattentornet visser
ligen ligger längre från högarna, ca 120 m bort, än i plan 854, men läget är 
fortfarande dominerande. Tornet har placerats på en höjd på 40 meters
nivån. I övrigt illustreras på planen en gång- och cykelväg som ej var 
avsedd att fastställas. Utanför planområdets gräns finns två högar knappt 
50 m från planens industrikvarter. Detta berörs i varken planbeskrivning 
eller yttranden. I det av länsstyrelsen fastställda förslaget finns vattentornet 
inte med. Det för upplevelsen av fornminnena så negativa förslaget med 
vattentorn återkommer inte i den fortsatta detaljplaneläggningen för Fosie. 
Läget för vattentornet flyttas i stället en bra bit väster ut till Hyllie, nuva
rande Hyllie vattentorn. Planen tillgodosåg det man från antikvarisk sida 
inriktat sig på, nämligen att höggravfältsstråket skulle kunna upplevas som 
en hel fornlämningsmiljö i ett öppet kulturlandskap. Denna upplevelse 
omintetgjordes några år efter planens fastställande genom att koncession 
gavs till Malmö industriverk att dra en luftledning för starkström över 
området (Statens industriverk 1975-12-10). Länsstyrelsen (M) hade inget 
att erinra mot bifall till koncessionsansökan. I länsstyrelsens beslutsunder
lag i ärendet framhålls, att ledningsdragningen berör kulturhistoriskt vär
defulla områden enligt fysiska riksplaneringen. Av kartskiss framgår, att 
ledningen dras vid sidan av Grödehögen och rakt över Trehögsparken. 
Vidare framgår, att yttrande inkommit från landsantikvarien. Detta yttran
de återfinns emellertid inte i akten och ej heller i landsantikvariens arkiv 
eller i ATA. Länsstyrelsen bör emellertid haft full insikt om att upplevelsen 
av fornlämningsmiljön allvarligt försämrades genom kraftledningen.

Ett exempel på kommunens nonchalans inför det arkeologiska intresset 
eller möjligen brådska och underbemanning på plansidan finns i den förut 
kommenterade planen 989.

Av plankartan framgår att hög nr 7 (i Lockarps sn) ligger inom område 
som fastställts som industrikvarter. Det framgår också att kartan, som 
upprättats i mars -69, ändrats i oktober -69, november -69 och januari 
-70. Vid någon av dessa revideringar har gränsen för industriområdet troli
gen utvidgats. Landsantikvarien påpekar i skrivelse till RAÄ 72-11-22, 
således mer än ett år efter planens fastställande, att plangränsen ändrats. 
På granskade förslag har plangränsen legat norr om högen. RAÄ framhål
ler i skrivelse till Malmö kommun (72-12-01) att högen har-en diameter av
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25-26 m och en höjd av 5 m. Ämbetet finner det synnerligen anmärk
ningsvärt att plangränsen ändrats. Det område som enligt 3 § FML krävs 
för att bevara högen och bereda med hänsyn till dess art och betydelse 
nödigt utrymme däromkring är enligt ämbetets uppfattning omfattande. 
Det fastställda planförslaget tillgodoser inte de antikvariska intressena 
menar ämbetet. Frågan om gravhögen (nr 7 Lockarp sn) tas upp på nytt i 
plan 1216.

Nästa gång ett fornminne berörs av planläggningen av industribyn är i 
plan 1037, fastställd 1972. Planen berör ett område vid Fosie kyrka. I 
planbeskrivningen omnämns en runsten sydost om kyrkogården. På plan
kartan syns ett R markerat invid en planerad sträckning av väg 101. Ingen 
kommentar till fornlämningens placering finns.

I plan 1137, fastställd 1976, fortsätter exploateringen och kvarter 
utläggs för industri, som specialområde för handelsträdgård, samt fritids
område. Två fornlämningar berörs dels nr 3 - en gravhög, dels nr 42 - 
rester av en medeltida borg, båda i Oxie sn. Gravhögen, som ligger i par
ken till Fredriksbergs gård, ingår i område för handelsträdgård. Landsan
tikvarien motsätter sig exploateringen av borgområdet samt vill att sköt- 
selplan upprättas och att betonghus intill högen och träbebyggelse sydost 
om högen tas bort. RAÄ vill att utsträckningen av borgresten markeras på 
plankartan och att området punktprickas, dvs. ”Mark som ej får bebyg
gas”. RAÄ vill också att det av beskrivningen framgår att inga markplane
ringsarbeten i form av schaktningar, påförande av jord, uppförande av 
drivhus eller andra byggnader får äga rum i fornlämningens närhet utan 
hörande av landsantikvarien. RAÄ framhåller också att uppgifter om forn
lämningar och deras lagskydd bör inskrivas i beskrivningen till planen. 
Såväl landsantikvarien som RAÄ framhåller i sina yttranden, att gång- och 
cykelvägen har en olämplig sträckning. Vissa antikvariska krav bifalls, 
andra inte. Borgområdet utgår ur planen vid fastställelsen. Gång- och 
cykelvägen undantas för vidare bearbetning redan vid byggnadsnämndens 
behandling av planen. Skötselplan upprättas så småningom. Betonghus 
och träbebyggelse invid högen finns fortfarande (1989) kvar. Beskrivning
en till planen innehåller inget om landsantikvariens hörande före markpla
neringsarbeten.

Den femte detaljplanen i denna genomgång, plan 1216, fastställd 1977, 
innebär ändring och utvidgning av tidigare planlagt område, varigenom 
nya industrikvarter tillkommer, område för handelsträdgård ändras till 
industriområde och del av tidigare fastställt industrikvarter utläggs som 
allmän platsmark. På denna mark ligger gravhög nr 7, Lockarps sn, som 
tidigare nämnts kommit att ligga inom industrikvarter.

I planområdet ingår också tidigare omnämnd runsten. Av planakten 
framgår att landsantikvarien gett tillstånd till flyttning av stenen till Fosie 
prästgårdsmark. Detta har ännu ej skett (1989).
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Vad gäller gravhögen framhåller landsantikvarien dels att föreslagen 
gång- och cykelväg måste läggas på längre avstånd från högen, dels att 
föreslaget industrispår 10 meter norr om högen är synnerligen olämpligt. 
För att fastlägga spårets exakta läge och omfattning bör det erhålla sär
skild beteckning (Tj) i planen. Fornlämningsområdet bör utläggas som 
parkmark. I planbeskrivningen heter det att del av kvarteret utläggs till all
män platsmark. På kartan finns beteckningen gata, park och området vid 
gravhögen har markerats med grön färg. I beskrivningen framhålls, att 
ändringen utarbetats helt i samråd med landsantikvarien och ”befintlig 
gravhög, för vilken FML:s bestämmelser gäller, får sådant friområde, som enligt 
landsantikvarien är erforderligt för fornminnet. Den redovisade industrispårförbin- 
delsen mellan den nya kvartersgränsen och gravhögen är godkänd av landsantikva
rien.”. Järnvägsspåret får dock inte någon beteckning som specialområde 
vilket landsantikvarien föreslagit utan markeras endast på planen.

Påpekas kan, att det redovisade industrispåret är av la i remissyttrande 
(75-06-17) först betecknat som ”synnerligen olämpligt”, men blir senare 
genom det ur antikvarisk synpunkt godtagna förslaget (76-06-16) accepte
rat av la.

I sitt yttrande (75-06-17) framhöll la för första gången i samband med 
detaljplanläggningen av Fosieby industriområde, att inom hela planområ
det kunde fasta fornlämningar utan synligt märke ovan jord förekomma. 
All avbaning och schaktning skall därför stå under kontroll av Malmö 
museum. Komprimering av matjord utan föregående avbaning eller prov
undersökning bör inte medges med hänsyn till dolda förhistoriska läm
ningar. Även RAÄ betonar samrådet med landsantikvarien före terrängför- 
ändrande arbeten och menar att planbeskrivningen borde formuleras kla
rare. Beskrivningen innehåller emellertid inget om de dolda fornlämningar- 
na och försiktighet i samband med områdets exploatering. I sitt yttrande 
till byggnadsnämnden framhåller planchefen (B. Perntoft) att landsantikva
riens och riksantikvariens yttranden icke anses föranleda ändring av plan
forslaget. ”Vad som anförs är inte av plannatur utan hänförligt till plangenomfö
randet.” I den mån som uttalandet syftar på kravet att ett påpekande om 
dolda fornlämningar skall göras i planbeskrivningen är det egendomligt. 
Det som de antikvariska myndigheterna vill ha in i planbeskrivningen är 
viktiga förutsättningar för plangenomförandet. Frågor som rör plange
nomförandet bör ingå i planbeskrivningen (Planverkets detaljplaneanvis- 
ningar 1976).

Detta är också den första plan, där länsantikvarien deltar i länsstyrelsens 
beslut. Vid fastställandet av planen instämmer länsstyrelsen i viss mån i de 
antikvariska myndigheternas invändningar mot industrispåret och fram
håller, att spåret kan accepteras under förutsättning att parkområdet fritt 
kan användas för avsett ändamål. Skulle spåret väsentligt försvåra detta 
bör dess anläggande föregås av planprövning.
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Den sista detaljplan, som berör synliga fornlämningar i Fosieby under 
den studerade perioden, är plan 1412, fastställd 1979. Planen berör 
samma fornminne som ingick i plan 1137, dvs. nr 42 (i Oxie sn), resterna 
av en borganläggning som då undantogs från fastställelse. Strax nordost 
om planområdet ligger en gravhög (nr 3 i Oxie sn). Planen har tillkommit 
för att tillgodose behovet av ytterligare industrimark och innebär en funk
tionsforandring från handelsträdgård till industri. I beskrivningen fram
hålls att marken huvudsakligen består av område som enligt kommunöver
sikten kräver områdesplan. Det framhålls att planförslaget har utarbetats i 
överensstämmelse med intentionerna i den pågående generalplaneringen. 
För att tillgodose krav på hushållning med mark har förslaget utformats 
med ett maximalt markutnyttjande. Av hänsyn till fornlämning har dock 
vissa grönstråk redovisats. Borganläggningen får beteckningen gata, park 
och dess utbredning markeras tydligt på kartan med grön färg. Länsantik- 
varien framhåller i yttrande över förslaget, att det innebär en helt föränd
rad markanvändning av området söder om borganläggningen och ett 
väsentligt ingrepp i dess miljö. Länsantikvarien finner det önskvärt att 
grönområdet kring borgplatsen utformas så att ett klart sammanhang med 
Fredriksbergsområdet kan uppfattas. Länsantikvarien erinrar också om att 
dolda fornlämningar torde finnas och att markarbeten därför måste ske 
under antikvarisk kontroll. Länsstyrelsen framhåller i fastställelsen att pla
nering och skötsel av området runt borgresten och gravhögen skall ske i 
samråd med Malmö museum och länsstyrelsen.

I samband med yttrande över planerna 1216 och 1412 hade antikvarisk 
myndighet framhållit att under mark dolda fornlämningar kunde finnas 
inom planområdet. Påpekandet hade inte tagits in i planbeskrivningen.

Första gången ett sådant viktigt påpekande görs i en planbeskrivning är i 
plan 1397 (1981). I ytterligare tre planer 1535, 1578 och 1679 (1982, 
-83, -87) framhålls i beskrivningen att planområdet kan innehålla under 
mark dolda fornlämningar och att markarbeten skall utföras under antik
varisk kontroll.

Fortsatt översiktsplanering

Det i detaljplan 1412 omnämnda generalplanearbetet resulterade i den 
1979 framlagda Generalplan för Malmö. I denna framhålls att det finns en 
mängd miljöer och objekt av intresse för kulturminnesvården. Inom den 
södra delen av kommunen har i samband med riksplaneringen angetts en 
sammanhängande zon av intresse för kulturminnesvården. Fläri ingår bl.a. 
gravhögar och bybildningar som sammantaget ger prov på en lång kultur
utveckling. Till följd av den ökade exploateringen har zonens nordgräns 
flyttats längre söderut, varför Fosieby industriområde, med sina bronsål
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dershögar, inte ingår i zonen. Som ett mål formuleras i planen att man 
skall ta tillvara kulturhistoriskt och estetiskt värdefull miljö. Man vill 
också bibehålla backlandskapet och vissa öppna landskapsstråk och 
anpassa dessa för friluftslivets behov. Under rubriken ”Större grönstråk” 
framhålls, att det i jordbrukslandskapet finns zoner av intresse för kultur
minnesvården med historiska jordbruksbyar, utskiftade gårdar, pilevallar, 
gravhögar m. m. Dessa områden bör göras tillgängliga genom att gamla 
markvägar bevaras och förbinds.

En nyhet i planen är att till densamma knutits ett åtgärdsförslag. Malmö 
har delats upp i tio stadsdelsområden och för varje område skall göras 
åtgärdsinriktade översiktsplaner. I ett åtgärdsförslag daterat februari 1980 
behandlas Fosie stadsområde. Det framhålls bl.a. att området är väl försett 
med fritidslokaler och idrottsplatser men som helhet har begränsade grön- 
och rekreationsområden. I Fosieby industriområde karakteriseras markut
nyttjandet som relativt lågt. Målsättningen för planeringen är att höja 
markutnyttjandet. Atgärdsförslaget är mycket allmänt hållet och innehåller 
inte något mer konkret om planlägggningen eller om konflikter mellan 
olika mål, t.ex. att bevara områden av intresse för kulturminnesvården, 
öka grön- och rekreationsområden eller att höja markutnyttjandet i indu
striområdet.

En bearbetad upplaga av generalplanen antogs av fullmäktige 1981. I 
den upplagan finns samma uttalande, som återgivits tidigare, att det inom 
kommunen finns en mängd miljöer och objekt av intresse för kulturmin
nesvården, bl.a. gravhögar (s. 17). Det betonas emellertid också att gene
ralplanen är mindre detaljerad och preciserad än tidigare generalplaner för 
Malmö. Kraven på anpassbarhet och reserver betonas (s. 15). Tidigare 
generalplaner har varit alltför detaljerade och därmed inte kunnat möta 
starkt förändrade förutsättningar (s. 79).

Generalplanekartornas skala är 1:20 000 och fornminnen har inte mar
kerats.

Den av fullmäktige antagna planen med det uttalade målet att vara 
anpassbar ger föga vägledning för målet att tillvarata miljöer av intresse 
för kulturminnnesvården. Samråd har dock skett mellan planförfattaren 
och antikvarisk myndighet.

Senare har en översiktsplan enligt PBL utarbetats, Översiktsplan för 
Malmö 1990. I planen redovisas de av RAÄ angivna områdena av riksin
tresse för kulturminnesvård (fig. 6). Fosie ingår inte längre i sådant områ
de. Den fortsatta markanvändningen i Fosie planeras vara för industri ca 
50 hektar och för rekreationsområden 55 hektar.
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Fig. 6. Statens förslag till riksintressen för kulturminnesvården i Malmö, redovisat i 
Översiktsplan för Malmö 1990.

Målkonflikter

Karakteristiken av detaljplaneprocessen ger en bild av att det dominerande 
intresset för kommunen varit att upplåta mark för industriverksamhet. 
Översiktligt har vägledningen för den detaljerade planläggningen varit vag 
och utan ställningstagande till konflikten mellan industriexpansionen och 
andra intressen som berör fornminnesvården, behovet av rekreationsytor 
och jordbruksmarken. I varje planfråga som behandlat fornminnen i Fosie- 
by har de antikvariska myndigheterna kommit med erinringar.

Så sent som 1983 återkallade stadbyggnadskontoret ett planförslag, 
(plan 1578). Förslaget stötte på allvarliga invändningar från Malmö muse
um och länsantikvarien, vilka framhöll, att planen i hög grad skulle 
inkräkta på den lilla rest av kulturlandskap, där högarna ligger. Omfattan
de arkeologiska undersökningar skulle också bli aktuella, eftersom man
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kunde förvänta sig att gravfält fanns kring högarna. En vikingatida båt- 
grav hade 1970 påträffats invid rester av en utplöjd bronsåldershög. Enligt 
planförslaget skulle industrikvarteren utvidgas söderut och friområdet runt 
de fem högarna (nr 4:1-2, 5, 10 Och 11 i Fosie sn) komma att inskränkas. 
Länsantikvarien redogjorde i sitt yttrande också för de olika intressen som 
- förutom i samband med planfrågan - riktats mot området runt högarna. 
1970 hade sålunda ett förslag presenterats om anläggande av odlingslotter 
med ca 1 m hög växtlighet öster om fornlämningarna nr 4 och 5 samt ett 
trädgårdsmästeri runt fornlämningarna 10 och 11. Det förslaget hade 
RAÄ avstyrkt med motiveringen att det skulle medföra ett ianspråktagan- 
de av det grönområde som utlagts till fornlämningarnas skydd. Avsikten 
med grönområdet hade varit att bevara kulturlandskapet med öppen odlad 
mark, ett syfte som anses förfelat om anläggningar kom till stånd. 1972 
kom ett annat förslag, nämligen att i gravhögsstråket anlägga en ny radio
station för Malmöområdet. RAÄ avslog förslaget och förklarade att grön
området utgör det skyddsområde som enligt 3 § FML hör till fast fornläm- 
ning och åtnjuter samma lagskydd som denna.

Nya målkonflikter kommer givetvis att dyka upp i framtiden. I över
siktsplanen 1990 och i de utredningar som föregått planen har kulturmin
nesvårdens värden redovisats mer utförligt och positivt än i tidigare över
siktsplaner. Planen tar också ställning för bevarande och vård och anger 
också förändringar av markanvändningen som inte bör medges. Kanske 
kan översiktsplanen 1990 bättre än tidigare planer ge visst stöd åt kultur
minnesvården så att oförenliga intressen inte griper in och inkräktar på 
fornminnesområdena. Det återstår dock att se hur långt de positiva utta
landena kan stå sig i praktiken.

Synliga fornlämningar inom detaljplan

De synliga fornlämningarna inom Fosieby industriområde är 10 till anta
let: 7 gravhögar, 1 runsten, 1 milsten och 1 borgrest (fig. 7). Milstenen 
nämns inte i någon detaljplan, men tas med i redovisningen för att få med 
alla synliga fornlämningar inom UO. I anslutning till varje fornlämning 
finns obebyggd mark av skiftande karaktär och storlek. Dessa så kallade 
”grönområden” har på detaljplanekartorna i de flesta fall fått markeringen 
”park, plantering” (dvs. grönfärgat område på orginalplan). Den faktiska 
situationen är att det till största delen rör sig om jordbruks- eller betes
mark. I följande redovisning är utgångspunkten respektive fornlämning; 
dess omnämnande och placering i detaljplan samt - vid inventeringstillfäl- 
let - den faktiska situationen vid fornlämningen.

Fornlämning nr 3 i Fosie socken är en runsten som har sin placering i V 
kanten av UO. Den är markerad på detaljplan nr 1037 inom ”parkområ-
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Fig. 7. Synliga fornlämningar inom Fosieby industriområde.

de” (grönfärgat). I planbeskrivningen konstateras det att fornlämningen 
finns, men ingen övrig kommentar lämnas i stadsplaneförslaget. Närmaste 
avstånd till industrimark är drygt 20 m och två större genomfartsvägar 
(bl.a. väg 101) sträcker sig ca 35-40 m S och V om fornlämningen. Vid 
eventuell motorvägsutbyggnad hamnar runstenen inom vägområde.

Vid inventeringen upplevdes runstenen som ett positivt inslag i omgiv
ningen. Den är dock lätt att köra förbi (ingen hänvisning till fornlämning
en), men om man väl är på plats syns den tydligt och är fritt placerad på 
ett välklippt gräsområde. Enligt uppgift från Malmö museum är runstenen 
troligen flyttad i sen tid. Ett bilföretag, som utnyttjar den Ö om närliggan
de industrimarken, är ej allt för dominerande. Genomfartsvägarna upplevs 
som något störande.

Friområdet runt fornlämningen upplevs som parkgräsmatta. Fornläm
ningen är inte skyltad.

Fornlämningarna 4, 5, 10 och 11 i Fosie socken är alla bronsåldershö
gar. Det gemensamma för dessa är att de i detaljplanerna är markerade 
inom ett område som benämns som Trehögsparken, ett 240 x 1000 m 
stort område i väst-ostlig riktning. Området ligger på 36-40 m-nivån, vil
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ket utgör den högsta punkten inom Fosie. På detaljplan 989 har den V 
delen av området, som innefattar fornlämningarna 4 och 5, blivit grön- 
markerat på originalplan, dvs. blivit utlagt som ”park, plantering”. Den Ö 
delen, där högarna 10 och 11 ingår, har undantagits från fastläggelse (plan 
854) och har därför inte fått någon funktionsmarkering. Fornlämningarna 
10 och 11 har därmed inte någon form av planskydd.

Trehögsparken är på alla sidor omgiven av industripräglade ytor, utom i 
öster, där Hornyxegatan/Käglingevägen passerar. Industribyggnaderna när
mast parken är markerade till en maximal byggnadshöjd av 6-7 m. Det 
närmaste avstånden från fornlämningarna till industrikvarteren är mellan 
50-100 m. Avståndet till vägen i öster är 20 m.

Trehögsparken har i väster en förlängning söderut som står i förbindelse 
med området Grödehögsparken (fig. 8).

Vid inventeringstillfället visade sig större delen av Trehögsparken utgöra 
plöjd jordbruksmark. Undantaget var området kring fornlämning 11 i 
östra delen. Detta område utnyttjades som betesmark för hästar. Alla

usTmoMRAoe

Grönområdet» inom 

FoSlE-By INDUSTRIOMRÅDE.
Fig. 8. Trebögsparkens grönområde bar förbindelse med Grödebögsparkens grön
område genom placeringen av en kraftledningsgata som sträcker sig mellan dessa 
grönområden.
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högarna är ”naggade” i basen, vilket troligen är plöjningsskador av både 
äldre och yngre datum.

Omedelbart i närheten av fornlämning nr 5, ca 25 m väster om den, 
sträcker sig en kraftledning i nord-sydlig riktning, från transformatorom
rådet norr om fornlämningarna, längs Trehögsparkens förlängning söder 
ut. Denna ledning är ej markerad på detaljkarta.

En asfalterad gång- och cykelväg, delvis norr om fornlämningarna 4 och 
5, har sin sträckning tvärs igenom Trehögsparken i väst-ostlig riktning.

Ingen av bronsåldershögarna är uppmärksammade genom skyltning. 
Fornlämningsområdets västra del av Trehögsparken upplevs inte som det 
parkområde det vid planfastställelsen blivit utlagt som. Tillgängligheten till 
hela ”parken” (jordbruksmark och betesmark) är begränsad. Den visuella 
tillgängligheten (upplevelsen) är kraftigt störd av de omgivande industri
kvarteren och kraftledningen.

Fornlämning nr 18 i Fosie socken, en milsten, nämns inte i någon detalj
plan. Milstenen har sin placering strax norr om fornlämning 11, kant i 
kant med Hornyxegatan. Med sin placering inom Trehögsparkens östra 
del hamnar fornlämningen i det område som undantagits från fastläggelse. 
Därmed åtnjuter inte heller milstenen något planskydd. Frågan om det 
överhuvudtaget innebär skydd för fornlämningsområde att bli fastlagt som 
”park, plantering” behandlas längre fram.

Fornlämningen var vid inventeringstillfället knappt synlig på grund av 
högvuxet gräs. Ingen skyltning.

Fornlämning nr 7 i Lockarps socken, en bronsåldershög, ligger i områ
det Grödehögsparken, benämnt efter högens namn - Grödehög.

Fornlämningen är, i sin första placering i detaljplanesammanhang i 
Fosie, markerad inom kvartersområde för industriändamål (plan 989). Vid 
nästa plantillfälle, plan 1216, har gränsen för industrikvarter flyttats och 
fornlämningsområdet har blivit grönfärgat på detaljplan. På denna senare 
plan finns även ett industrijärnvägsspår, i väst-ostlig riktning 10 m norr 
om högen, antytt genom fornlämningsområdet.

Fornlämningen ligger i centrum av den vinkelformade Grödehögspar
ken. Området har sin sträckning mot söder och öster, 305 x 175 m. Forn
lämningsområdet är omgivet av mdustripräglad mark där den tillåtna 
byggnadshöjden är 10-12 m.

Nödvändighet av vårdplan/skötselplan påtalas både i plan 1216 (1977) 
och i plan 1412 (1976).

Vid inventeringen gav det s.k. ”grönområdet” ett mycket ”risigt” 
intryck. Hela det vinkelformade området upplevdes som en ogräsbevuxen 
byggtomt. Fornlämningen har gamla plöjningsskador i basen, som ger den 
en mycket tvär och hög kant, och den är delvis övervuxen med träd och 
buskar. Det i detaljplan antydda, men ej Tj-betecknade, industrijärnvägs
spåret visade sig vara en realitet. Placeringen av spåret, som ligger endast



10-12 m från högens norra kant, är mycket påtaglig och störande. Hela 
upplevelsen var deprimerande. Skyltning saknades.

Fornlämning nr 3 i Oxie socken, en bronsåldershög, har sin placering i 
östra delen av UO. Högen kallas Hammenhög och ligger i östra kanten av 
ett trädbevuxet grönområde (160 x 100 m) inom en handelsträdgård 
(Fredriksbergs gård). Närmaste industrimark, mot väster, finns på ca 300 
m avstånd. Fornlämningen ägnas ingen större uppmärksamhet i detaljplan 
(1137), då den inte direkt berörs av planförslag.

Vid inventeringstillfället visade sig högen vara totalt över- och kringvux- 
en av träd och buskar. Tätt inpå högens södra del är ett cementerat skjul 
(2 x 3 m) uppfört, och omedelbart väster om högen är en träbyggnad pla
cerad. Fornlämningen är svårupptäckt och saknar skyltning.

Fornlämning nr 42 i Oxie socken, rest av en ca 100 x 100 m stor borg
anläggning. Fornlämningsområdet utgår först från planförslag (plan 
1137), för att vid senare tillfälle (plan 1412) läggas inom plangräns och få 
parkbeteckning (grönfärgat område på originalplan). Det 200 x 140 m 
stora fornlämningsområdet gränsar till industrimark i söder, väster och 
norr. Väg och handelsträgård utgör gräns till området i öster.

Vid inventeringen visade sig borganläggningen vara placerad i jord
bruksmark. Vallarna (som utgör borgresten) skymtar som svaga förhöj
ningar i den plöjda marken. I nordväst strax intill den norra vallen är en 
trädridå. I söder, i kanten av jordbruksmarken (tillika fornlämningsområ- 
de), ligger ett matjordsupplag från schaktnings- och avbaningsarbeten 
inom Fosieområdet. (Placeringen av schaktmassorna har skett i samråd 
med Malmö museum.)

Upplevelsen av borgresten är obefintlig. Även denna fornlämning saknar 
upplysningsskylt.

276 Fallstudier Fosie

Synliga fornlämningar med skötselplan

Gravhögarna inom Fosie industriområde, fornlämningarna nr 4, 5, 10 och 
11 i Fosie socken och nr 7 i Lockarps socken, ingår alla i länsstyrelsens nu 
gällande skötselplan för området från 1980.

Redan 1973 upprättade Riksantikvarieämbetets vårdsektion en vårdplan 
(objekt nr 137) för högarna vid Fosieby station, dvs. fornl. 4, 5, 8-11 i 
Fosie socken och 7 i Lockarps socken. Skötseln, med beräknade 10 dags
verken/år, skulle omfatta röjning, markstädning och slåtter på alla högar
na. Den allmänna vegetationsmålsättningen (för respektive hög) var hård
vall.

Fornlämning nr 8 ”försvann” innan vårdplanen upprättades i och med 
att RAÄ beviljade undersökning och borttagning (69-03-10) av denna ska
dade hög som på detaljplan skulle hamna inom kvartersmark för industri.
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Fornlämning nr 9 ligger strax nordöst om UO och ingår inte i undersök
ningsmaterialet.

Den reviderade skötselplanen från 1980 påvisar åtgärder för enskilda 
fornlämningar under iordningsställandeår liksom allmänna anvisningar för 
den årliga vården. Fornlämningsvården skall fungera med beredskapsme- 
del från AMS.

Vid iordningsställandet skulle utföras avverkning av buskar och träd på 
fornlämning nr 7 i Lockarps socken. Kaninhål skulle fyllas igen där dessa 
fanns, slätter skulle ske i augusti-september och dessutom skulle en allmän 
röjning göras. Vidare omtalades i skötselplanen att fornlämningsområdet 
kring nr 4 och 5 hade funktion av betesmark. Skyltning skulle också ord
nas vid; fornlämningarna.

Vid den årliga vården skall slåtter ske i september, grovstädning göras 
vid behov samt bete förfarande förekomma vid fornlämningarna 4 och 5. 
Den årliga vården skall omfatta 15 dagsverken. (25 dagsverken första 
året.)

Den allmänna vegetationsmålsättningen är vall även i skötselplanan 
1980. (Bland övriga målsättningsalternativ finns park.)

Enligt information från Malmö fastighetskontor (1987) får Grödehögs- 
parken (fornlämning nr 7 i Lockarps socken) vanlig parkskötsel, dvs. att 
gräs och buskar får växa fritt och klipps när det behövs. Trehögsparken är 
uppdelad i två områden. Den östra delen (med fornlämningarna 10 och
11) arrenderas ut som jordbruksmark, och den västra (med fornlämning
arna 4 och 5) arrenderas ut till en ridklubb, vilken har hästar på bete eller 
brukar marken. Vid bete skall fornlämningarna vara inhägnade.

Gravhögarna och storleken på deras vårdområden varierar från gravhö
gens diameter till större områden (fig. 9).

Fornlämningarna nr 4 och 5 i Trehögsparken har ett 130 x 270 m stort 
vårdområde i SV-NO riktning. I SV gränsar området till industrimark. 
Genom denna del passerar en högspänningsledning. Minsta avstånd mel
lan hög och vårdområdesgräns är ca 30 m och största avstånd ca 65 m. 
Anmärkningen i skötselplanen om bete på fornlämningsområdet stämde ej 
1988. Högarna är grästäckta, inga synliga kaninhål, och övrig mark är 
plöjd åker.

Fornlämningarna nr 10 och 11, också dessa i Trehögsparken, har vård
områden stora som endast respektive högs diameter. Båda är grästäckta. 
Som redan nämnts är området kring fornlämning 10 brukad mark och 
kring fornlämning 11 betesmark.

Fornlämning nr 7 i Grödehögsparken har S vårdområdesgränsen helt i 
kant med högen. Vårdområdet är ca 50 x 80 m och dess N gräns går ca 30 
m från högen, vilket innebär att ett industrijärnvägsspår passerar inom 
vårdområdet. Högen är, liksom de övriga, grästäckt samt delvis träd- och 
buskbeväxt, och övrig mark är täckt med högväxande gräs.
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TANJE

Fig. 9. Figuren visar storleken på vårdområden för fornlämningar (gravhögar) 
inom Fosie industriområde som ingår i den gällande skötselplanen.

Den monumentala upplevelsen av alla högarna i UO, både var för sig 
och tillsammans i en fornlämningsmiljö, har försvunnit i och med att allt 
är omgivet av industrikvarter. Ett litet undantag finns vad det gäller den 
monumentala upplevelsen. När man kommer från sydväst, på Käglingevä- 
gen mot Malmö, avtecknar sig gravhögen, fornlämning nr 11, uppe på 
höjden. Det fanns vid inventeringstillfället (hösten -89) ingen bebyggelse i 
närheten som skymde sikten söderifrån. Genom upplevelsen av denna 
fornlämning kan man ana hur anblicken av och tillgängligheten till grav
högarna inom UO har tett sig innan industribyn växte upp.

I den gällande skötselplanen påpekas att, förutom vård och skötselåtgär
der, även skyltning skall ordnas vid fornlämningarna. Samtliga fornläm
ningar inom UO saknar informationsskylt.

Skötselåtgärderna, som enligt fastighetskontoret delvis skulle innebära 
”vanlig parkskötsel”, kan ifrågasättas, då inget av fornlämningsområdena 
har funktionen park. Behovet av parkvårdsinsatser föreligger visserligen 
inte, eftersom huvuddelen av området utnyttjas som jordbruksmark/betes
mark, men originalplanerna (detaljplanerna) har färgmarkeringen grönt 
(”park, plantering”) för fornlämningsområdena. Med anledning härav kan 
allmänhetens tillgänglighet till detta ”parkområde” ifrågasättas. Kom
mentaren om inhägnade fornlämningar vid bete visade sig inte heller stäm
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ma. Skötseln av själva högarna, grässlätter, utförs inom ramen för länssty
relsens fornvårdsprogram.

Vid remissyttrande till detaljplan 1137 påpekade la att betonghus och 
träbyggnad intill fornlämning nr 3 i Oxie socken skulle avlägsnas. Detta 
påpekande skedde redan 1975. Fortfarande 1988 stod dessa byggnader 
kvar. Man kan fråga sig om las yttrande var kraftigt nog eller om det helt 
enkelt nonchalerades.

De synliga fornlämningarna inom UO som är belägna i grönområden, 
vare sig de ingår i skötselplan eller ej, har alla en underordnad plats i 
industriområdet. De är synliga men har ingen framträdande placering i 
kraft av sitt fornminnesvärde. Den ”outnyttjade” marken kring fornläm
ningarna upplevdes vid inventeringstillfället som ej utnyttjad industrimark, 
dvs. områden som ännu ej tagits i besittning.

Det är inte industribyggnaderna och industritomterna som har utfor
mats utifrån sina placeringar på ett fornlämningsområde. Fornlämningar
na fanns inom det bestämda industriområdet och vid planeringen blev de 
ansvariga ålagda att ta hänyn till ”nödigt utrymme” (FML § 3, 1942) 
kring de synliga fornlämningarna. Hänsyn som motvilligt resulterade i de 
slutliga snäva grönområdena och grönstråken.

Denna motvillighet fanns trots att de synliga fornlämningarna i UO 
betecknats som synnerligen värdefulla på grund av att de, jämfört med för
hållandena i andra län, är sällsynta i M-län (läa 1988-05-09).

I sammanhanget kan nämnas att byggnader närmast Trehögsparken 
erhållit i plan maximal byggnadshöjd av endast 6 meter. Denna åtgärd ger 
ändå ingen positiv effekt för upplevelsen av fornlämningarna och deras 
omgivning. Högen i Grödehögsparken, söder om Trehögsparken, får sam
sas med byggnader med en höjd på mellan 10 och 12 m.

Vid exploateringens början fanns hos RAÄ ursprungligen tanken att de 
synliga bronsåldershögarna skulle ingå i ett höggravfältsstråk. Industriut
byggnad skulle ske fram till högarna (till nuvarande Trehögsparken) och 
söder därom skulle landskapet hållas öppet, dvs. vara kvar som åkermark. 
Det ansågs viktigt (av RAÄ) att ha kvar och ha möjlighet att uppleva forn- 
lämningsområdet som hel miljö.

Denna tanke var omöjlig att hålla fast vid då behovet var väldigt starkt 
från kommunens sida för en fortsatt industriexploatering i Fosie. Det som 
blev kvar av höggravfältsstråket inom UO syns idag som Trehögsparken 
och Grödehögsparken med ett grönt stråk, bestående av en kraftlednings- 
gata och en asfalterad gångväg, som länk emellan. Denna kraftledning 
dominerar hela miljön, där den passerar med sina väldiga stålstativ.

Vårdområdenas storlek går helt i linje med den övriga planeringen av 
Fosie industriområde, dvs. att vårdområdena har fått en minimal utform
ning. Detta kan synas något märkligt då de synliga fornlämningarna inom 
UO, som redan tidigare nämnts, är av sådan karaktär att inte bara forn-
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lämningarna som objekt utan även miljöskyddet kring resp. fornlämning 
borde tas med i bedömningen av hela miljön.

Paragraf 3-område enligt FML (1942) är avhängit fornlämnings värde, 
art, betydelse och läge i terrängen. Den sista aspekten är viktig med hän
syn till möjligheten att uppleva fornlämningen. I Fosie har fornlämnings- 
områdena begränsats till ett minimum som inte tillgodoser kraven enligt 
paragraf 3, varför möjligheten att se högarna i sin ursprungliga terräng har 
försvunnit.

De synliga fornlämningarna inom grönområdena i Fosieby industriom
råde ligger idag som solitärer och ses som svaga antydningar, som ”utrops
tecken”, till att detta är (har varit) ett större fornlämningsområde.

De synliga fornlämningar som fått sin placering inom grönfärgat områ
de på detaljplan (”park, plantering”) har ett planskydd. Så länge beteck
ningen ”park, plantering” kvarstår får inte funktionen/användningen av 
området förändras. Fornlämningen blir på så sätt skyddad från grövre 
ingrepp. Men det finns svagheter i planskyddet, mycket kan göras i områ
det inom ramen för denna beteckning (”park, plantering”). Planskyddet 
innebär inte heller automatiskt att skötsel och vård av fornlämning före
kommer, så att konditionen på fornlämningen bibehålls och att den ej 
”förfaller”. Till detta behövs den särskilda skötselplanen, som kan fungera 
som skyddsinstrument endast om den efterföljs.

Som ytterligare redovisning av planeringsmaterial för UO som berör de 
synliga fornlämningarna och deras närområden skall här nämnas Grön- 
plan för Malmö. Grönplanen upprättades 1984 och är antagen av Bygg
nadsnämnd, Fritidsnämnd och Gatunämnd. Det är en allmänt hållen plan 
där vikten av grönytor inom Malmöområdet påpekas. Trehögsparken är 
markerad som ett befintligt parkområde, och området vid fornl. 42 i Oxie 
socken (Skogholmsängar) är markerat som ett planerat grönområde.

1986 kom stadsdelsvisa förslag, bland annat Förslag till Grönplan för 
Fosie. Det befintliga förhållandet för Trehögsparken är markerat som 
grönyta med begränsad tillgänglighet, dvs. jordbruksmark. Förslaget visar 
en upprustning av måttlig omfattning så att Trehögsparken kan bli vad 
namnet antyder, nämligen park, om än i väldigt torftigt utförande på 
grund av närheten till industriområdet.

Inga markeringar - inte ens förslag till sådana - finns för Grödehögspar- 
ken eller Skogholmsängar.

Med ledning av i planen utläsbara markeringar och tecken får man 
ytterligare belägg för att fornlämningarna i sig inte åtnjuter sådant värde 
att de som en självklar del kan fungera som en positiv faktor i planeringen 
av hela miljöer. Detta trots att det i länsstyrelsens beslut (plan 1412, 1979) 
finns ett påpekande att planering och skötsel av fornlämningar skall ske. 
Som en förlängning av detta påpekande skulle man kunna tänka sig att 
planering av parker och grönområden faktiskt skulle kunna innebära att
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hänsyn till och framhävande av fornlämningsområden skulle vara en själv
klarhet i en grönplan.

I diskussionsunderlagen till översiktsplanen för Malmö, Generalplan 
1988, kan man i PM nr 24 - Park och grönt - läsa: ”De önskemål som 
förs fram i Grönplan 1984 är fortfarande giltiga.”

Under mark dolda fornlämningar

De antikvariska aspekterna, dvs. bevarandet av de synliga gravhögarna 
och deras friområden, poängteras starkt i remissyttrandena till stadspla
nerna av de antikvariska myndigheterna, och de fastlagda förslagen ser ut 
att ta hänsyn, om dock begränsad, till dessa.

De dolda fornlämningarna, de som man genom erfarenhet och provun
dersökningar visste fanns belägna under mark inom UO, deras behandling 
blir ett led i exploateringsprocessen.

Ett första yttrande att allt markarbete måste ske under antikvarisk kon
troll, då under mark dolda fornlämningar finns inom planområdet, finns 
till stadsplan 1216 (1977). Det är ett påpekande från la till stadsbyggnads
kontoret. Men först 1981 (plan 1397) finns det i beslutet om fastställelse 
av stadsplaneförslaget inskrivet: ”Under mark dolda fornlämningar torde fin
nas inom området. Malmö museum skall underrättas i god tid innan markarbeten 
görs för att kunna utföra erforderlig arkeologisk kontroll."

I ytterligare tre stadsplaner, de tre senaste för Fosieområdet (plan nr 
1535, 1578 och 1679 från 1981, -82 resp. -87) finns inskrivet ”...under
mark dold fornlämning...markarbeten skall utföras under antikvarisk kontroll...”
etc.

Helt lagenligt, enligt fornminneslagen (FML 1942 paragraferna 6, 8 och 
9), försvinner de dolda fornlämningarna utan att egentligen någonsin varit 
synliga för någon annan än den arkeologiska utgrävningspersonalen.

Effekten för de dolda fornlämningarna inom UO har genom detaljplane
ringen (exploateringen) varit negativ, efterssom de dolda fornlämningarna 
ju har tagits bort till skillnad mot de synliga lämningarna. I viss mån har 
även en positiv situation uppstått. De arkeologiska undersökningarna har 
gett möjlighet till en kraftigt ökad forskning inom boplatsproblematiken 
samt även gett stor erfarenhet beträffande hur exploateringsgrävningar i 
stor skala skall bedrivas.

De dolda fornlämningarna nämns i detaljplanerna endast i allmänna 
ordalag. De inom respektive stadsplan befintliga fornlämningarna (boplat
ser, gravar etc.) behandlas inte enskilt eller objektvis. Uttrycken fornläm
ningar” och ”markarbeten” ger mtryck av att vara slentrianmässigt använ
da. Det uppstår en anonymitet i begreppet fornlämning och därmed blir 
det också svårare att hävda det enskilda värdet av de anläggningar och
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företeelser som framkommer vid exploateringsgrävningarna. Fornlämning 
som fornlämning, ...alla ser likadana ut!

Samrådet mellan museet och planeringsinstanserna kan, enligt en repre
sentant från museet, uttryckas som följande: ”Man tillstyrker allting all
tid.” Detta med anledning av att det under hela planeringsgången för Fosie 
industriområde, som redan hade fått sin markanvändning preciserad, ”inte 
varit tal om att bevara annat än synliga fornlämningar”(l 1/5-88).

Stadsplanerna skall fastställas. Fornlämningar, under mark dolda, kon
stateras inom området men får inte utgöra hinder. Exploateringen skall 
göras och därför initieras genom stadsplaneläggningen att fornlämningar 
kan undersökas och därmed borttagas. I detta läge finns endast en mark
användning av värde - industriexploatering.

Under planeringsprocessens gång betraktade inte kommunen fornläm- 
ningarna som positiva inslag, utan som negativa hinder, vilka skulle mini- 
meras så mycket som möjligt.

Utvärdering av fornlämningars integrering i 
industrimiljö

Utvärderingen skall delvis ses som en redogöreelse av ”vad som blev av” 
(resultatet av) fornlämningarna efter det att de antikvariska myndigheterna 
gett sitt medgivande till industriexploateringen inom det fornlämningsrika 
Fosie. Men den skall också vara en beskrivning/tolkning av vad som menas 
med kulturlandskapet i UO och dess närhet. Det är den visuella upplevel
sen som är det starkaste argumentet i redogörelsen, men även en analys av 
vad detaljplanens kartbild säger finns med.

Fosieby industriområde var redan 1947, på ett tidigt stadium av Mal
mös expansiva utveckling, föremål för diskussioner. Man hade planer på 
att etablera industrier i området. Förändringen från jordbruks- och han- 
delsträdgårdsmark (som har utgjort 80-90% av UO, resten för kommuni
kation och bostadsbebygelse) har skett i ett relativt raskt tempo under 
framför allt 70- och 80-talen.

Den öppna jordbruksbygden, i fortsättningen kallad agrarlandskapet, 
var ursprungligen den naturliga bakgrunden/miljön för de väl synliga 
gravhögarna som finns inom UO. Genom sitt höjdläge i terrängen domine
rade högarna landskapsbilden.

Vid exploateringens början (slutet av 60-talet) var högarna i Fosie en del 
av det höggravfältsstråk som sträcker sig i sydväst - nordostlig riktning 
söder om Malmö. Detta stråk med bronsåldershögar kan betecknas som 
ett av landets största högområden. Inom ramen för den fysiska riksplane- 
ringen har detta område angetts som en sammanhängande zon av riksin-
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tresse för kulturmiljövården. Det aktuella högområdet inom UO har blivit 
avskrivet som riksintresse, då sambandet mellan höggravfälten i detta kul
turlandskap inte längre är möjligt att uppfatta (Kulturminnesvårdens 
intresseområden, M-län, 1977). Genom detta händelseförlopp kan man se 
att ett riksintresse inte betraktas som fast, orubbligt utan det får ge vika 
för andra krav och området förlorar sin riksintressekaraktär.

1 kulturminnesvårdsprogrammet för Malmöhus län (länsstyrelsen M-län 
1984) har gravstråksområdet fått en gränsmarkering och benämns som 
Glostorp-Lockarp-Oxie-området - ett odlingslandskap med bronsålders
högar och kyrkbyar. Fosieområdets gravhögar finns dock (av naturliga 
skäl) ej med i detta område. Som motiv för bevarande står det: ”Området är 
ett typiskt exempel på det sydvästskånska odlingslandskapet med en mycket rik 
förekomst av väl synliga fornlämningar.” Det rekommenderades, i KMV-pro- 
grammet, bland annat att landskapsförändrande åtgärder inom odlings
landskapet inte bör medges samt att hänsyn till kulturhistoriska värden 
skall tas vid planering.

I en skrivelse till länsstyrelsen i M-län (1987-11-05), med anledning av 
en översyn av mark- och vattenområden med natur- och kulturvärden, 
anser Riksantikvarieämbetet att i skrivelsen förtecknade områden (bland 
annat Glostorp-Lockarp-Oxie-området) har kulturvärden av riksintresse 
enligt 2 kap. 6 § 2 st. NRL. Vidare står det: ”Bedömningen av vilka områden 
som är av riksintresse får en särskild betydelse i arbetet med de kommunala över
siktsplanerna enligt plan- och bygglagen (PBL).”

Den här beskrivningen av hur agrarlandskapet, med sina bronsåldershö
gar, söder om Fosie industriby har behandlats och tagits till vara skall ses 
som en kontrast till den följande utvärderingen av de synliga fornlämning- 
arna inom industrimiljön. Bronsåldershögarna inom UO har, genom 
industriexploateringen, blivit avskurna från det idag bevaransvärda hög- 
gravfältsstråket som utgör en väsentlig del av kulturlandskapet söder om 
Malmö.

I det allra första planeringsstadiet var de synliga fornlämningarna något 
som man planerade in i den industripräglade kvartersmarken. I den första 
detaljplanens (plan 854 fastst. 1968) utformning hamnade bronsåldershö
garna i små ”utsparningar” (fig. 10), med industrikvarter tätt inpå. Efter 
RAÄ.-s besiktning av området och diskussioner kom man, tillsammans med 
kommunen, fram till att upplevelsen av bronsåldershögarna var viktig. 
Höggravfältsstråket skulle kunna ses i sin helhet i miljön. RAÄ acceptera
de därför industriexploateringen norrifrån fram till den nuvarande Tre- 
högsparken, och området med de föreslagna industrikvarteren tätt intill 
fornlämningarna undantogs från fastställelse. Om exploateringen inom 
UO hade stannat här skulle fornlämningsområdet med sina bronsåldershö
gar dels varit en kontrast till stadens expansion, dels blivit en övergång till 
det oerhört skiftande kulturlandskap som sträcker sig söder ut. Det skulle
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Fig. 10. Detaljplan 854 med industrikvarteren förtydligade och fornlämningarna 
(högarna) markerade med (•). Den runda markeringen intill de tre högarna i väs
ter illustrerar den tänkta placeringen av ett vattentorn.

blivit ett fornlämningsområde helt inom räckhåll för den ”hårt arbetande 
storstadsmänniskan ”.

Planeringen gick dock vidare och ytterligare detaljplaner för industriex
ploateringen inom UO lades fram. Tillstånd för ytterligare exploatering 
gavs på villkor att byggnadshöjden sattes så lågt att man inte störde hög- 
gravfältsstråkets visuella kontakt mot det öppna landskapet i söder. Bygg
naderna som uppfördes fick tyvärr inte den låga utformningen och möjlig
heten att se högarna i ett vidare landskapssammanhang är borta.

Varje ytterligare detaljplan för UO som berörde de synliga fornlämning
arna, men även de under mark dolda, låg på gränsen till vad fornläm- 
ningsupplevelsen och storleken på fornlämningsområdet kunde tåla. Det 
var en kamp hela tiden om hur nära exploateringen kunde göras i förhål
lande till högarna.

Som det mest drastiska exemplet på hur nära fornlämning kom exploa
teringsområde är fornlämning nr 7 i Lockarps socken. Avståndet till när
maste kvartersmark är inte mer än drygt 35 m (gravhögen har en diameter 
på 20-23 m och en höjd av 4-4,5 m). Dessutom ligger ett industrijärnvägs

ßi/iang 1968 
N

r 120
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spår omedelbart 10 m norr om högen. Flår kan man knappast tala om 
integrering av fornlåmning i positiv bemärkelse. I dagens läge har inga syn
liga åtgärder vidtagits för att ge gravhögen en acceptabel miljöinramning.

Resultatet har blivit en integrering där högen blivit ett med industriom
rådet, dvs. högen ses inte som en gravhög som ett komplement eller en 
kontrast till industrinmiljön. Fornlämningen ligger som en från järnvägs
anläggningen och exploateringen efterlämnad jordhög.

Trehögsparken, området av icke parkkaraktär som har denna benäm
ning, rymmer inom sig egentligen 5 bronsåldershögar (fornl. 4:1-2, 5, 10 
och 11 i Fosie sn). Detta område har, det höga läget inom UO till trots, bli
vit kraftigt skymt och ger inte en besökare till industriområdet (eller 
andra) möjlighet att spontant uppleva högarna. Fornlämningsområdet är, 
trots den centrala belägenheten, närmast industriområdets ”bakgård”.

Att integrera någonting innebär att förena till en helhet. Det som skett i 
Fosie är att fornlämningarna, som har sitt lagskydd (av servitutskaraktär), 
fått vara kvar i sitt ursprungliga läge men där ursprungsmiljön, det agrara 
kulturlandskapet, fullständigt har utplånats. Flelhetsintrycket av Fosie är 
att det ses som ett industriområde med ett antal gravhögar som ligger 
spridda inom icke bebyggda delar och där högarna inte fyller någon funk
tion - de ligger som relikter från det tidigare existerande kulturlandskapet.

Runstenens (fornl. 3 Fosie i sn) placering i utkanten av industriområdet 
är i en något bättre situation vad det gäller möjlighet till spontan upplevel
se av den förbipasserande. Det fria läget, så gott som inget skymmer sikten 
mot eller sikten från runstenen, är en fördel. Sambandet, eller kontrasten, 
mellan industriområde och fornlämning har inte på något vis poängterats. 
Runstenen står som ett utropstecken och industriområdet finns vid sidan 
om.

Att skapa (planera) ett modernt industriområde inom ett område rikt på 
fornlämningar har inte varit en lätt uppgift. Att förena två så vitt skilda 
sektorer som industriverksamhet (profitskapande intressen och ekonomis
ka värden) och kulturminnesvård (humanistiska och estetiska värden) har 
visat sig ställa stora krav på parterna.

Industriverksamheten kräver markytor lämpliga för exploatering och till 
en så låg kostnad som möjligt samtidigt som fornlämningsområdet med 
synliga lämningar kräver visst utrymme samt skötsel och fornlämningsom- 
rådets dolda lämningar innebär en ökad kostnad (för exploatören) vid 
borttagande.

Valet av lämpliga markytor för exploatering har i första hand styrts av 
tidigare stadsplanering, hur övrig mdustrimark ligger i förhållande till 
bostadsområden, kommunikationer, service etc. Lämpliga ytor bedöms 
både efter närheten till funktioner som anses nödvändiga och efter stads- 
planebildens balans mellan olika områden. De synliga fornlämningarnas 
närvaro i det tilltänkta exploateringsområdet har inte inneburit ett spe-
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ciellt hänsynstagande vid utformandet av stadsplanerna. Inte heller de, vid 
den påbörjade exploateringen, framkomna dolda fornlämningarna har 
frammanat någon kulturmiljövårdande aspekt hos kommunens planerings
eller exploateringsavdelningar. Tvärt om har integreringen skett till största 
del på villkor (miljöutformande) som följt industriområdets behov.

Grönplanen som finns har (1990) inte utvecklats och gett området den 
”mjuka inramning” som en parkanläggning skulle innebära. Det skulle i 
och för sig inte ha stor betydelse för fornlämningsmiljön om parken anla- 
des, för området skulle fortfarande vara ett industrilandskap och fornläm
ningarna skulle fortfarande ligga som enskilda objekt utan något samman
hang eller någon kontakt med kulturlandskapet.

Det man kan utläsa, genom denna utvärdering, är att man måste vara 
mycket återhållsam när det gäller industriutbyggnad i fornlämningsrika 
områden. Kulturmiljövårdskraven måste ställas så högt att det verkligen 
blir ett kulturlandskap kvar. Fornlämningar, i detta fall bronsåldershögar, 
är svåra att uppfatta som en rest av eller en del av kulturlandskapet när 
industrifasader, kraftledningar och industrispår m.m. skymmer och korsar 
fornlämningarna eller utgör kulisser till dem.

Varför bar man inte diskuterat industriområdets integrering i fornläm
ningsmiljön? Industribyggnaderna bar tillkommit och borde anpassats till 
det befintliga (fornlämningarna).

3.33 Exploateringsverksamhetens samordning

Avsnittet börjar med en genomgång av de olika möten och sammanträden 
som är etablerade mellan Malmö museum och Malmö fastighetskontor. 
Denna genomgång av de sammanträdesprotokoll och minnesanteckningar 
som finns tillgängliga från respektive möten, XO-74, Byggmöten och Min- 
nesanteckningsmöten, har varit nödvändig för att få grepp om den antik
variska integreringen under exploateringsperioden.

Vidare redovisas innebörden av arrendeavtal etc. som tecknas mellan 
arrendatorn (byggherre/industriverksamhet) och Malmö kommun. Detta 
avtal måste finnas innan byggandet kommer igång.

Slutligen görs en sammanfattande utvärdering av den antikvariska verk
samhetens betydelse i exploateringsprocessen.

Sammanträden och byggmöten

XO-74. Kontinuerliga sammanträden och möten hålls mellan kommunala 
förvaltningar, där Fastighetskontoret (FK) är ständig deltagare, och Malmö 
museum. Denna kontakt togs under slutet av 1960-talet och 1968 starta-
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des ett samordningsorgan; XO-74. Vid dessa sammanträden behandlas all 
exploateringsverksamhet inom kommunen, både privata och kommunala 
projekt. XO-74 utgår från bostadsförsörjnings- och industrimarkspro- 
grammen för hela Malmö kommun.

Protokollen innehåller en punkt om arkeologi (ex. provgrävning klar, 
undersökning pågår, ej av arkeologiskt intresse etc.) där varje byggobjekt; 
kvartersmark eller del därav, behandlas. Dessa protokoll sänds även till 
den som arrenderar resp. tomt/kvarter.

Förutom denna samordningsfunktion på det övergripande planeringssta
diet förekommer även mellan museet och Fastighetskontoret byggmöten 
och möten som efterlämnar minnesanteckningar. Vikten av dessa möten 
ligger i att Malmö museum, som antikvarisk myndighet, kan vara med 
från början när matjordsavbaningar och annat markarbete sker.

Minnesanteckningsmöten behandlar endast Fastighetskontorets (kom
munens) objekt och berör endast den arkeologiska verksamheten inom 
Malmöområdet. Malmö museum och Fastighetskontoret träffas, tillsam
mans med en samordnare (HB-Konsult), en gång i månaden. Det första 
mötet av detta slag hölls den 26 januari 1978. På detta möte beslöts bland 
annat att:

] Kontinuerliga sammanträden hålls.
r 3 Museet sammanställer en karta över kulturlagrens utbredning inom 

Malmö. (Inventering av fasta fornlämningar, medeltida byområden och 
genomförda arkeologiska utgrävningar inom Malmö kommun. 1979.)

Vid ett senare möte upprättades ”Förslag till handläggning av arkeologiska 
utgrävningar i samband med utbyggnad av bostads- och industriområde”. 
Målsättningen med detta förslag var att minimera undersökningstiden och 
därigenom också begränsa kostnaderna.

På dessa möten informeras om det aktuella läget inom varje kvarter 
(utgrävningsobjekt) och situationer, problem, frågor och åtgärder behand
las allt efter påkallat behov. Som exempel på vad som behandlas kan näm
nas:

Tidpunkt när undersökning beräknas starta och /eller sluta.
□ Påkallande av maskinbehov/elanslutning/täckmattor/tält etc.

1 Personalstyrkans storlek på utgrävningen.
I ] Arbetsbodar.
□ Arkeologisk undersökning pågår/vilar/avslutad.
i I Kostnader och planering i samband med utgrävningen.
E J Rapportarbete pågår.

Byggmöte behandlar frågor kring ett bestämt byggområde. Det finns 
exempel från byggområde Fosie IV, som är en del av UO. Dessa byggmö
ten startades 1979, samtidigt som exploateringsarbetena började på Fosie
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IV. Närvarande på mötena är representanter från Fastighetskontoret, 
Kraftvärmeverket, Elverket Gatukontoret, Televerket, Vatten- och 
Avloppsverket, AMS, Malmö museum, Parkbyrå och Parkförvaltning samt 
Asteils Entreprenad AB (schaktnings- och terrasseringsarbeten).

Byggmötena tar punktvis, inom respektive sektor, upp information om 
hur långt arbetena har kommit, vad som skall göras, vad som inte har 
gjorts och varför.

De olika sektorerna är: gatuarbeten
VA-arbeten
el- och fjärrvärmearbeten
terrasseringsarbeten
arkeologiska undersökningar
ekonomi
personalstyrka.

Exempel på vad som behandlas: matjordsavbaningar, ledningsdragningar, 
tidsplaner, upparbetade kostnader, tillsättning av arkeologisk personal, 
behov av grovarbetare, diverse materialbehov till den arkeologiska utgräv
ningen etc.

Tidpunkterna för och tätheten i dessa möten är helt beroende av när 
byggnationer (dvs. ianspråktagande av mark) skall ske och vad för typ av 
byggnation som skall utföras. Dessa möten sker vid behov, dock med kon
tinuitet för respektive byggområde.

Det finns ytterligare en kategori möten som museet medverkat i. Det är 
”fyllemöten” - sammanträden mellan representanter för exploaterings- och 
byggnadsverksamheten och museet. Här behandlas aktuell byggverksam
het samt disponering av matjord och fyllnadsmassor (därav namnet ”fylle
möten”) i samband med byggverksamhet. Museet kom med i detta sam
manhang i början av 70-talet men medverkar inte längre då andra möten 
och sammanträden tillgodoser information på den här punkten.

Arrendeavtal. All mark inom UO ägs, som redan nämnts, av Malmö 
kommun, och detta innebär att alla industritomter arrenderas ut av kom
munen. Ett arrendeavtal tecknas mellan arrendatorn och kommunen. I 
avtalet påpekas förekomst av fornfynd och därmed också skyldighet att 
underrätta Malmö museum om tidsplan för igångsättande av markarbete 
så att arkeologisk undersökning kan ske. Arrendatorn anhåller vidare om 
tomträtt. Vid erhållande av tomträtt upphör arrendeavtalet att gälla. Även 
tomträttsavtalet påpekar fornfynd etc. Skyldigheterna för arrendatorn är 
här tydligare beskrivet. Samråd med Malmö museum skall ske minst en 
månad innan det egentliga byggnads- och markarbetet påbörjas så att 
museet har möjlighet att planera och igångsätta eventuella arkeologiska 
undersökningar.
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Kommunen äger fortfarande marken men arrendatorn har nyttjanderätt 
till tomten.

Utvärdering av den antikvariska medverkan inom 
samordningen

Integreringen av den arkeologiska verksamheten i den kommunala exploa- 
teringsverksamheten är ett viktigt led i den samhälleliga planeringen. Det 
är av betydelse för Malmö museum att på ett så tidigt stadium som möjligt 
komma med i utbyggnadsförloppet. En ömsesidig förståelse, mellan Fastig
hetskontoret och museet, om den andres arbetsrutiner underlättar samar
betet.

Genom att ”så ett litet frö här och ett litet frö där”, som en representant på 
den Stadshistoriska avdelningen på museet uttryckte sig, kan den arkeolo
giska verksamheten göras intressant även för lekmän. Personal från 
exploateringsavdelningen på Fastighetskontoret och Stadsbyggnadskonto
ret deltog 1977-78 i en kurs i ”Malmöhistoria” - en allmän orientering 
om förhistoria och medeltid, som museet anordnade. Denna form av infor
mationsverksamhet ger den arkeologiska personalen möjlighet att beskriva 
sitt arbetsmaterial och därigenom också bidraga till ökad kunskap hos 
kommunens övriga personal.

Från museets sida menar man att det är lagom med möten av samråds- 
karaktär, man deltager i XO-74 samt träffar Fastighetskontoret regelbun
det (minnesanteckningsmöten och byggmöten) - ”...det gör att det löper oer
hört smidigt”. Att det i dagens läge anses vara fullt tillräckligt med sam
manträden mellan museet och kommunen kan ses som något positivt då 
man på båda sidor har arbetat upp en erfarenhet om hur man på bästa sätt 
skall få utgrävnings- och exploateringsverksamheten att fungera tillsam
mans. Bästa sätt för vem? ...det är i och för sig diskutabelt.

I slutet av 60-talet, när Fosieexploateringen började, var erfarenheten av 
denna form av verksamhet liten hos båda parter. Man hade förut inte varit 
med om en exploatering inom ett så stort område som Fosie innebar, och 
framför allt inte gjort matjordsavbaningar i den omfattning som på Fosie 
IV. Kontakter togs vid behov. Så småningom insåg man vidden av hela 
utgrävnings- och exploateringsverksamheten och ett nät av sammanträden 
och möten började komma igång. Det var framför allt då Fosie IV påbör
jades och det väldiga området schaktades av mer eller mindre i ett svep 
som det var nödvändigt att ha ständig kontakt. Det viktigaste visade sig 
vara att ta kontakt innan problemen uppstod och att hela tiden ha under
handskontakt.

Samordningen mellan museet och kommunen om exploateringsverksam-
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heten har som sin (enda ?) uppgift att minimera undersökningen och 
begränsa kostnaderna. Detta formulerades på första minnesantecknings- 
mötet 1978, och har inneburit att museet enbart har haft att fullgöra sina 
åligganden som entreprenör, dvs. att utföra grävningarna. I detta läge 
innebär samordningen att exploaterings- och utgrävningsverksamhet fun
gerar med minsta möjliga gnissel. Det skall byggas industrier inom Fosie- 
området, därför skall också arkeologiska undersökningar göras.

3.34 Utgrävningsverksamheten och det arkeologiska 
fyndmaterialet

Karakteristik av utgrävningsverksamheten

För att kunna se den konkreta verkan av planbeslut och fastläggning av 
detaljplan för fornlämningar inom UO, har den arkeologiska utgrävnings
verksamheten i Fosie (som är en följd av exploateringen) fått bidraga med 
material. Fornlämningsmiljön i Fosie har inte, från Malmö museums sida, 
diskuterats utifrån bevarandeaspekten. Beslut om bevarande eller utgräv
ning fattas av länsstyrelsen bland annat utifrån museets motivering om 
varför utgrävning är viktig. Motiveringen borde i och för sig varit mer 
underbyggd och preciserad. För den arkeologiska personalen har det vikti
gaste vid utgrävningen varit att samla så mycket information om fornläm- 
ningarna som möjligt. Exploateringsverksamheten inom Fosieområdet 
orsakade under framför allt 1970- och 80-talen en mängd arkeologiska 
utgrävningar. Detta material ligger till grund för genomgången i detta 
avsnitt (fig. 11).

Grävningarna har med tiden ökat i antal och omfång, vilket också betytt 
en ökad mängd fyndmaterial, samt även en ökad belastning på Malmö 
museums arkeologiska verksamhet. Museets grävande personal har konti
nuerligt tillfört fyndmaterial till museets magasin. Material som tillsam
mans med erfarenheter och iakttagelser från resp. utgrävning är basen i de 
arkeologiska rapporterna.

En exploateringssituation inom ett fornlämningsrikt område innebär 
inte enbart planarbete, samråd med antikvarisk myndighet och skyldighet 
att låta utföra arkeologiska arbeten utan också arkeologisk materialbear
betning som tar väl så stora resurser i anspråk av antikvarisk personal som 
själva utgrävningsverksamheten.

Den följande sammanställningen tar först upp utgrävningen, dess verk
samhet över tid och dess kostnader, och därefter behandlas det arkeologis
ka materialet rent generellt. Dessutom ges ett exempel på ett speciellt fynd
område inom Fosieutgrävningen. Avsnittet avslutas med en utvärdering.
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8#8 ARKEOLO6ISKT UNDERSÖKTA OMRÅDEN

X ARKEOLOGISKA punktinsatser saht fyndplatser

• SYNLIGA F0RNLÄHNIN6AR

Fig. 11. Arkeologiska undersökningar inom 1)0. Figuren baseras på kartmaterial 
från Malmö museum.

Verksamheten över tid och kostnader

Som redan förut nämnts är exploateringsorsaken för Fosieområdet indu
striutbyggnad. Det är Malmö kommun som, genom Fastighetskontoret 
eller Gatukontoret, är arbetsgivare för de arkeologiska utgrävningarna. 
Endast vid två tillfällen, vid ledningsdragningar, var det Televerket resp. 
Kyrkoförvaltningen som ville ha undersökning. I övrigt rör det sig om 
gatu-, vägschaktningar och industribebyggelse.

Utgrävningsverksamheten i Fosie inleddes 1968 i samband med att 
schaktningsarbeten för Inre Ringvägen påbörjades. Fram till 1970 skedde 
verksamheten med sporadiska uppdrag. Från 1970 har Malmö museum 
haft kontinuerlig bevakning av alla schaktningsarbeten inom Fosieområ
det.
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Undersökningen av Fosie har skett i etapper som följt utbyggnadstakten. 
Exploateringen av Fosie I—III skedde kvartersvis och på mindre ytor (tom
ter) under en 10 års-period, framför allt under 70-talet. Fosie IV, en 
640 000 m2 stor yta i södra delen av UO, var föremål för matjordsavba- 
ning och undersökning i ett svep åren 1979-83 (fig. 12).

Undersökningen i Fosie IV-området började ca tre veckor före byggstart, 
vilket mer eller mindre innebar att arkeologerna hade grävskoporna ”i 
nacken”. På de tidigare undersökta områdena, Fosie I-III som var mindre 
till ytorna, var tidspressen inte lika påtaglig. Erfarenheterna från Fosie 
utnyttjas nu vid undersökningarna av 90-talets nya stora industriområde i 
Malmö, Toftanäs. Här har museet gått in och gjort (och fortfarande gjorde 
1990) kvalificerade undersökningar månader innan själva byggandet star
tar. Med bättre tidsplanering och ett bra underlagsmaterial har arkeologer
na fått större möjlighet att slippa arbeta under samma stress som utgräv
ningarna av Fosie IV innebar.

Hela Fosieby industriområde var ännu inte färdigundersökt 1988. Det 
återstod ”små” bitar i en del kvarter. I till exempel kvarteret Benkammen 
var ca 30 000 m2 fortfarande inte undersökta.

Den mest intensiva utgrävningsperioden var mellan 1978 och 1981 då 
14 undersökningsytor (av totalt 27 st. inom UO) var föremål för utgräv-

Fig. 12. Fosie IV är markerat område på figuren.
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nig. Som mest har det för museet varit 7 st. områden på gang under ett år, 
1980 (fig. 13). Storleken på de olika områdena varierar starkt och därmed 
också fyndmängd och personalstyrka. Utgrävningskapaciteten och hur 
stora resurser som använts avspeglas till viss del i antalet arkeologtimmar 
som förbrukats samt i kommunens arkeologiska kostnader. Den arkeolo
giska kostnaden för Malmö kommun kan illustreras på två sätt, dels 
genom redovisningen av de arkeologtimmar som Malmö museum fakture
rat till kommunen (uppgift från Malmö museum), dels genom de summor 
som respektive objekt kostat (uppgift från FK). Det första visar framför 
allt mängden arbete som utförts och det senare vad det kostat att utföra 
detta arbete (fig. 14-15). (Se vidare längre fram under ”Arkeologiska kost
nader”.) Enligt uppgift från FK hade Fosie IV en arkeologisk kostnad på 
ca 7 milj. kronor mellan 1979 och 1984. Totalkostnad för exploateringen 
(kommunens kostnad för hela byggverksamheten) låg för samma område 
och tidpunkt på 23 milj. kronor. Den arkeologiska kostnaden, 7 milj. kr, 
innefattar även avbanings- och schaktningskostnader (enligt Malmö muse
um). Dessa arbeten måste utföras vid exploateringar vare sig man gör e'n 
arkeologisk utgrävning eller ej. Kostnaden för själva arkeologin sjunker då 
i förhållande till totalkostnaden. Vid kontakt med FK under 1990 har 
andra kostnader redovisats för exploateringen inom Fosie industriområde. 
Mellan åren 1981 och 1989 var totalkostnaden för exploateringen inom 
hela industriområdet i Fosie 15,8 milj. kr, varav arkeologin har haft en 
kostnad på 7,8 milj. kr. Förutom dessa kostnader tillkom sedan respektive 
byggföretags kostnader. Svårigheten att få reda på exakta kostnadsuppgif
ter beror (enligt FK) på personalförflyttningar och att uppgifter förmodli
gen försvunnit till följd av detta. Samtidigt verkar det som om det lämnas 
olika kostnadsuppgifter beroende på när man frågar och varifrån siffrorna 
tas.

Den arkeologiska utgrävningsverksamheten kostade Malmö kommun 
som mest 1980, över 3 milj. kr. Före 1981 reglerades kommunens under-
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Fig. 13. Malmö kommuns arkeologiska kostnader.
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Fig. 14. Antal utgrävningsobjekt (ytor) inom UO per år.

sökningsverksamhet utan föregående kostnadsberäkning. Den slutliga 
summan kunde därför aldrig budgeteras.

Från och med 1981 ger museet Fastighetskontoret en kostnadsberäkning 
på varje utgrävningsobjekt. Denna beräkning innefattar personalstyrka, 
dvs. grävtid men även rapporttid. Inom denna uppgjorda ram (beräkning) 
skall respektive arbete utföras. Museets kostnadsberäkning baseras på tidi
gare erfarenhet av tidsåtgång och utgrävningskostnader. Beräkningen görs 
i första hand efter avbaning så att hela ytans utseende och omfattning kan 
ses. Någon genomsnittlig m2-kostnad för utgrävningar i allmänhet kan 
inte göras då betingelserna varierar stort mellan de olika utgrävningsområ- 
dena. I länsstyrelsens tillståndsbeslut (tillstånd till arkeologisk utgrävning) 
ingår också kostnadsberäkning som kommunen får sig förelagt.

I kostnadsberäkningen ingår även som redan nämnts rapportkostnaden 
(pengar avsatta till bearbetning av fyndmaterialet och rapportframställ
ning, dvs. inomhusarbete), som från och med 1989 är 50% av den totala 
grävkostnaden för respektive undersökningsobjekt. (En undersöknings-
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Fig. 15. Faktiska arkeologtimmar på Malmö museum fakturerade Fastighetskonto
ret i Malmö. Figuren illustrerar till största delen utgrävningsverksambeten i Fosie, 
rapporttid samt övrigt internt arbete. (1986-88 framför allt ind. omr. Toftanäs.)

kostnad på 100 000 kr ger rapporttid för 50 000 kr.) Före 1989 omfattade 
rapportkostnaden endast 40%.

Malmö kommuns totala kostnad för de arkeologiska utgrävningarna 
har varierat under exploateringsperioden i Fosie. De höga kostnaderna i 
slutet av 70- och början av 80-talet fick till följd att kommunen (Fastig
hetskontoret) omedelbart ville avbryta de arkeologiska undersökningarna 
av Fosie IV 1981, eftersom kostnaderna långt översteg summan som bud
geterats. Då utgrävningstillstånd var utfärdat av läa (1978-12-01) och 
undersökningen hade påbörjats kunde inte grävstoppet ske utan att omfat
tande skyddsåtgärder utfördes (läa 1981-07-03).

Enligt överenskommelse mellan Malmö museum och Fastighetskontoret 
(1981-08-18) skulle personalstyrkan reduceras och tidsramen brytas (gräv
ningen skulle ta 8-9 månader längre tid) men kostnadsramen skulle behål
las.

Den slutliga kostnaden 1981 för Fosie IV slutade på 1 409 417 kr, vil
ket innebar 67,8% av hela Malmö kommuns arkeologiska budget detta 
år. Fosie IV-grävningen avslutades i maj 1983 men hade fortfarande 1988, 
genom det pågående rapportarbetet, en plats i budgeten.

Schaktningstekniken liksom målinriktningen i undersökningarna i Fosie
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har förändrats under årens gång. Från början, vid ”kvarters- och tomt
grävningar”, var det endast mindre ytor som kunde banas av vid ett och 
samma tillfälle. Det som då kom fram i markytan var gropar och enstaka 
stolphål utan system, vilka sågs som enskilda företeelser. Man visste helt 
enkelt inte att det kunde finnas hus. När Fosie IV sattes igång ändrades 
förfaringssättet. En mycket större yta banades av och man kunde därige
nom göra schaktningen efter den arkeologiska bedömningen (de förvänta
de fyndomständigheterna, dvs. det man väntade sig att finna) och därmed 
också de topografiska betingelserna (ex. för förväntade boplatser/husan
läggningar i vissa topografiska lägen). Med denna nya teknik ökade anta
let stolphål och de mönster som kom fram bildade hus.

Ytor grävda under de varma årstiderna uppvisar mängder med anlägg
ningar (stolphål, gropar, grophus etc.) och även koncentrationer av dessa. 
Vid ett grävningstillfälle vintertid, som delvis skedde under tält, blev arbe
tet försvårat på många sätt. Man hade ingen överblick, tjälen gjorde mar
ken hård och den (tält)uppvärmda ytan blev lerig. På denna ”vinteryta” 
kom det endast fram ett fåtal anläggningar och de som gick tydligast att 
urskilja var större gropar och grophus. Skillnaden i fynd- och anläggnings- 
mängd mot en ”sommaryta” var markant.

En anledning till att vintergrävning praktiserades var att allt jordarbete 
(avbaning, schaktning och terrassering) var utlagt på entreprenad och 
entreprenören väntade på att arkeologerna skulle bli färdiga så att jordar
betena kunde börja. All fördröjning och allt uppehåll kostade. Kostnaden 
för vintergrävningen (den tar längre tid och kostar därför mer än sommar
grävning) accepterades av uppdragsgivarna just för att slippa andra större 
kostnader till följd av en fördröjning. Men att det arkeologiska värdet blir 
lågt, det vill säga att utgrävningsresultatet blir sämre under besvärligare 
förhållanden, den värderingen ligger utanför kommunens intresseområde.

Arkeologiska kostnader

Kostnaden för arkeologiska utgrävningar steg kraftigt under slutet av 70- 
talet och låg som högst 1980. Härefter minskar den, till stor del beroende 
på att den för Malmö kommun budgeterats från och med 1981 (se fig. 15). 
Fosie industriby kan följas från 1979 (tidigare siffror finns ej tillgängliga). 
Denna kostnad har varit mycket varierande, beroende på utbyggnadstakt 
och ianspråkstagande av tomter inom industriområdet.

Utgrävningsverksamhetens intensitet går inte enbart att utläsa av kost- 
nadsplan, utan måste även ses utifrån mängden timmar som är avsatta till 
arkeologiskt arbete.

Under 1979 och 1980 är antalet faktiska arkeologtimmar på Malmö 
museum ungefär lika, ca 45 000 timmar (se fig. 14), medan man på kost-
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nadssidan har en kraftig ökning 1980. Denna kostnadsökning skall fram
för allt ses som orsakad av lönekostnadsutvecklingen (arkeologerna börjar 
få en adekvat lön i förhållande till sitt yrkeskunnande) samt att rapportti
den även figurerar inom tids- och kostnadsramarna.

Antalet utgrävningsytor per år visar endast museets engagemang i UO, 
inte i vilken utsträckning eller med vilka resurser verksamheten bedrivits 
(se fig. 13). Man ser dock att aktiviteten var som störst i slutet av 70- och 
början av 80-talet, vilket också går att utläsa av antalet faktiska arkeolog
timmar och av kommunens kostnader.

Den ökade kostnaden för kommunen under 1987-88, men samtidigt 
den minskade aktiviteten i Fosie, är en följd av kommunens påbörjade 
engagemang i ett nytt industriområde; Toftanäs. Därmed ökar även de fak
tiska arkeologtimmarna, då museets arbetsinsatser fokuseras på det nya 
industriområdet.

Det arkeologiska fyndmaterialet

Mängden arkeologiska företeelser (fynd, anläggningar etc.) är mycket varie
rande för olika undersökningsytor beroende på utgävningsyta, årstid, 
schaktteknik, erfarenhet och målinriktning samt även tidspress. En utgräv
ning som forceras p.g.a. att entreprenören väntar på att få börja arbeta, ger 
inget bra resultat.

Vid schaktning av en yta framträder anläggningar i form av färgningar 
av olika storlek och ibland även stenkonstruktioner (ex. gravar). Färgning- 
arna består i regel av ett blandat jordlager, ”kulturlager”, som i sig kan 
vara fyndförande. Färgningarna bedöms, allt efter sin storlek och place
ring, som stolphål, gropar, grophus, härdar eller som ett allmänt kulturla
ger.

Bearbetningen av fyndmaterialet påbörjas i en del fall redan på utgräv- 
ningsplatsen då fynden tas om hand, tvättas, sorteras och registreras. Rap
portarbetet, som tar vid efter utgrävningen, innebär i stort sett att allt 
fyndmaterial blir behandlat. Detta består av renritning och renskrivning av 
alla anläggningsplaner och -listor, fyndbearbetning samt sist men inte 
minst tolkningen av fornlämningsplatsen och det uppgrävda materialet.

I exploateringssituationer då nya grävningar så gott som hela tiden följer 
på gamla blir rapportarbetet eftersatt. På Malmö museum finns det i 
magasin material från äldre grävningar som inte är genomgånget och som 
riskerar att så förbli på grund av tids- men även personalbrist. Det blir en 
eftersläpning som är svår att ta igen trots att de tidsmässiga resurserna har 
ökat något på senare tid. Det blir också en brist på magasinsutrymme då ej 
genomgånget material inte går att förvara på ett praktiskt sätt. Uppdrags
givaren, som är en av dem som får den färdiga rapporten, är inte påtryck
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ande så att arbetet blir gjort, intresse finns antagligen inte. Det enda som 
är av intersse är att området blir tillgängligt för byggande. Dock finns ett 
undantag i Fosie, nämligen Företagarföreningen som är intresserad av att 
bekosta ett nummer av Malmöya (publikation från Malmö museum som 
presenterar material från olika utgrävningar i kommunen) som skall 
behandla Fosiefynden. Detta kan först ske när museipersonalen har tid att 
skriva artiklar.

Presentation av fyndmaterial från UO och bearbetningsresultat har hit
tills skett genom en ej permanent utställning på museet. Delar av det 
utställda materialet har sedan placerats i den permanenta förhistoriska 
utställningsavdelningen. Vidare tog ett husbyggnadsprojekt form och 
resulterade i ett rekonstruerat Fosiehus (från en av de neolitiska boplatser
na) i full skala inom Frostavallens forntidsprojekt, Forntid i Nutid (projek
tet numera nedlagt). Detta projekt resulterade även i en från museet publi
cerad bok om rekonstruktionsarbetet, vilken även behandlar en del av 
Fosiegrävningen (Björhem/Säfvestad 1987). Vidare har själva utgrävningen 
av området Fosie IV resulterat i två publikationer (Björhem/Sävestad 1983, 
1989).

Som exempel på ett arkeologiskt material, dess mängd och vad som kan 
tolkas utifrån det, skall här nämnas Fosie IV.

Fosie IV. Området omfattar en exploateringsyta (yta innanför plan
gräns) på 640 000 m2; ett 2 km långt och 300 m brett område. Av den 
totala ytan blev 400 000 m2 matjordsavbanade med schaktningsmaskiner 
och därmed också övervakade av den arkeologiska personalen. Hela den 
avschaktade ytan har ej kunnat bli likvärdigt undersökt på grund av 
schaktningens fart och arkeologernas medvetna prioriteringar. Ytor som 
har blivit mer intensivt undersökta, det vill säga ytterligare finskrapade 
med traktorgrävare eller grävskopa, har uppgått till sammanlagt ca 
100 000 m2. Inom det övervakade området har det konstaterats ca 4 000 
anläggningar av skiftande slag - alla under mark dolda fornlämningar. 
Ytor med anläggningar har sedan rensats ytterligare med skyffel och gräv- 
sked. Anläggningarna som framkom var stolpar, gropar, grophus och här
dar spridda inom vad som tolkas som fem boplatsområden från samtliga 
tre förhistoriska perioder; sten-, brons- och järnålder. Sammanlagt har, ut
ifrån stolphålskoncentrationerna, konstaterats ett 100-tal längre eller kor
tare hus samt ett 20-tal grophus.

Den sammanlagda fyndmängden (flinta, sten, keramik, ben, träkolspro- 
ver etc.) är samlat i 126 fyndkartonger (uppgift från Malmö museum).
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Fyndmängd från Fosie IV
32 lådor flinta (ej föremål)

7 ” stenredskap (ej föremål)
7 ” knack-, mal-, slip- och skålgropsstenar (samt stora stenar ej packade i

lådor)
36 ” keramik och bränd lera

2 ” föremål (blandat material)
13 ” benmaterial (osteologiskt)

5 ” husfynd (föremål och övr. material relaterat till husanläggningar)
13 ” flotations- (sädeskorns-), träkols- och jordprover

5 ” fosfatprover
2 ” lösfynd
1 låda slagg, myrmalm etc.
1 ” recent material
1 skålgropssten på ca 2 ton.

Utvärdering av den arkeologiska verksamheten

Utgrävningsverksamheten, teknik och fyndbehandling/tolkning har föränd
rats under Fosiegrävningarnas gång. Den, för arkeologerna mer lämpliga, 
större ytavbaningen inom framför allt Fosie IV-området har möjliggjort 
framtagning av boplatsområden av inte tidigare känd omfattning. Detta 
har medfört en ökning av fyndmängden och krävt större arkeologiska 
resurser över huvud taget. Det arkeologiska materialet har gett möjlighet 
till nya tolkningar av samband mellan miljö - boende; varför boplatser 
har det topografiska läget under den perioden etc.

Kostnaderna har även, liksom det arkeologiska arbetet, förändrats 
under exploateringens gång. Kommunen fick erfara att resurserna man 
behövde ta i anspråk var betydligt större än de kalkylerade. Trots att de 
arkeologiska kostnaderna från och med 1981 var budgeterade överskreds 
summan ett flertal gånger. Inte bara mängden arkeologtimmar har under 
vissa år ökat, utan även kostnaden per timma (lön etc.) har med åren sti
git. Det kostar att dokumentera och ta till vara kunskap om förhistorien 
liksom det kostar att utöka och förnya det industriella samhället. Dessa 
kostnader för arkeologi och den tid (antal timmar) det tagit skall ses i för
hållande till den totala kostnaden av expoateringen av Fosie industriby. 
Enligt FK är den arkeologiska kostnaden som mest knappt 1/3 av den tota
la kostnaden (7 milj. av 23). Säkerligen är detta ett förhållande som skall 
ändras, dvs. arkeologin skall endast belasta en mindre del av totalkostna
derna. Denna slutsats kan dras genom att FK i de arkeologiska kostnader
na även tar med avbanings- och schaktningskostnader, s.k. ”bikostnader”. 
Dessa arbeten måste utföras i vilket fall som helst för att man skall kunna
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påbörja en exploatering och är inte ett specifikt arkeologiskt arbetsmo
ment.

Uppdragsgivarens och entreprenörens intresse för den arkeologiska 
undersökningen sträcker sig till att budgeterade medel står till förfogande. 
I övrigt bör utgrävningarna bli färdiga så att terrasseringar och övrig bygg
verksamhet kan komma igång. All fördröjning och spräckande av tidsra
mar medför stora kostnadsökningar för kommun och byggföretag. Att års
tider, tidspress och allmän stress kan försämra det arkeologiska resultatet 
beaktas inte av kommunen och därför har även vintergrävning förekommit 
då det borde varit arbetsuppehåll.

Det arkeologiska materialet, som tagits tillvara vid exploateringsutgräv- 
ningen i Fosie, har blivit tillgängligt genom att den planlagda förändringen 
av markutnyttjande, från jordbruksmark till industrimark, har genomförts. 
Utgrävningen är en följd av att marken har exploaterats och exploatering
en har styrts av kommunens planering och de resp. entreprenörernas bygg- 
nadsuppdrag. Det arkeologiska arbetet har skett inom kommunens tidsra
mar. Den arkeologiska utgrävningen i Fosie blev en nödvändighet just på 
grund av exploateringen och borde egentligen ha utförts utifrån antikvaris
ka villkor vad det gällde bland annat tid. Erfarenheterna man fick från 
Fosie var att man måste ha god framförhållning, dvs. att vara ute i god tid 
före byggstarten, praktiseras nu på ett motsvarande industriexploaterings
område (Toftanäs).

Den arkeologiska utgävningen är den mest påtagliga (synliga) delen av 
den antikvariska verksamheten inom kommunens planerings-, exploate
rings- och utbyggnadsverksamhet. Det är här allmänheten, inklusive 
beslutsfattare, konkret kan se arkeologi i arbete.

3.35 Sammanfattande synpunkter på Fosieby 
industriområde

Den arkeologiska verksamheten i planerings- och exploateringsprocessen 
är lagskyddad (FML 1942; Lag om kulturminnen etc. SFS 1988:950). 
Huvudregeln är att synliga fornlämningar inte får tas bort. Undantag kan 
ske efter tillstånd.

Under mark dolda fornlämningar som framkommer vid markarbeten 
måste undersökas och dokumenteras av antikvariskt skolad personal 
innan de kan borttagas och markarbetena fortsätta.

Fosieexploateringen utgör inget undantag. De synliga lämningarna har 
lämnats kvar och de dolda har genomgått undersökning innan de avlägs
nats. Det har även förekommit att en synlig men skadad hög undersökts 
och borttagits.



Fallstudier Fosie 301

Detaljplaneringen av Fosie kan ses som ett beställningsarbete där planar
kitekter (med direktiv från planchef?) utgått från kommunens önskan att 
området skall utnyttjas till industrier. Kulturlandskapet har så blivit 
omvandlat till ett industrilandskap utan tanke på att området i sig är unikt 
med sina fornlämningar och sin samhörighet med det söder om liggande 
höggravfältsstråket. Det har varit en process, där planering, projektering 
och exploatering följt varandra parallellt genom hela Fosieutbyggnaden, 
och där den arkeologiska utgrävningsverksamheten funnits som en, genom 
lagen påkallad, nödvändig verksamhet. Arkeologin har från kommunens 
sida uppfattats som ett hinder i exploateringen. De positiva egenskaperna 
som finns inom kulturminnesvården har inte kommit fram i planeringspro
cessen.

Olika parters attityder i planeringsprocessen

För att få en så bred uppfattning som möjligt om planeringen av Fosie 
industriområde har samtal förts med fyra representanter som på något sätt 
haft med Fosieexploateringen att göra. Kommunen har representerats av 
en l:e ingenjör och en planarkitekt från Fastighetskontoret (FK). Den an
tikvariska sidan har representerats av länsantikvarien för Malmöhus län 
och en stadsantikvarie från Malmö museum.

Det genomgående påpekandet i samtalen (intervjuerna) har varit brist på 
information eller nödvändigheten av information.

Planarkitekten var med om att utforma den första detaljplanen över 
Fosieby industriområde. Hon deltog inte själv i några planeringsdiskussio
ner utan arbetet utgick från direktiv från planchefen. Hon har den klassis
ka attityden, ”jag visste inget”. Hon fick ingen information om det som 
rörde fornlämningar och liknande.

Förste ingenjören från FK menar att museets argument, de antikvariska 
yttrandena till planerna, sällan är så bärande att man kan ta hänsyn till 
dem i planprocessen. Så länge museet inte kan garantera att det förhåller 
sig på ena eller andra sättet (ex. här finns med 100% säkerhet en fornläm- 
ning som är X m2 stor) tas ovidkommande bort till fördel för annat. 
Arkeologerna, det vill säga Malmö museum, ses som en entreprenör bland 
alla andra i planeringsprocessen, och de skall fullfölja sina åtaganden utan 
förseningar samt se till att säkerheten i kostnadsbedömningarna skall hål
las.

FK ser sig missgynnat av arkeologerna gentemot de privata exploatörer
na.

Synen på markanvändning är krasst ekonomiskt. I avvaktan på ett 
områdes användning benämns området som allmän platsmark och arren
deras ut som jordbruksmark, vilket är ”ekonomiskt mest lämpligt”. Denna
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kommentar lämnades på förfrågan om Trehögsparkens utformning. Dess
utom menade l:e ingenjören att så länge allmänheten inte agerar finns det 
inte anledning till förändring. Det åligger helt museet att bevaka det som 
rör arkeologi, FK har inget som helst intresse i detta.

Uttalande från FK 1984: ”Om man då (vid planeringens början) hade 
vetat vad man vet i dag hade området sett annorlunda ut. Industriområdet 
hade legat på annan plats.”

Malmö museums roll i exploateringsprocessen har styrts dels genom 
samråden med läa inför varje detaljplan, dels genom medverkan i samråds- 
grupperna mellan FK och museet. Stadsantikvarien har där hävdat och dis
kuterat den arkeologiska utgrävningsverksamheten. Ställning till bevaran
de tas egentligen i provgrävningsögonblicket, men det har aldrig varit tal 
om att bevara andra fornlämningar än de synliga. Det har heller aldrig dis
kuterats framtagna boplatsers (under mark dolda) integrering i industri
området. I framtiden kan dock museet tänka sig att agera för boplatsbeva
rande.

Stadsantikvarien påpekade att den framtida forskningen kan dra nytta 
av den mark som ligger runt högarna, skyddade i fornlämningsområdena. 
De redan utgrävda områdena har även de bidragit med en mängd informa
tion till den pågående forskningen. Exploateringen har här gett många 
möjligheter.

När museet agerar har man från kommunen fått förståelse för att det är 
en lag som skall efterföljas (FML, ett ej förhandlingsbart argument), inte 
att det är fornminnen värda att bevara. Kommunen har enligt museet 
aldrig gjort sig känd för att vara progressiv när det gäller kulturminnesvår
den.

Det visade sig att även museet är dåligt på att ta del av information. 
Man har bland annat bara tagit del av eget underlagsmaterial (i dis
kussionsunderlagen till Översiktsplaneringen för Malmö) och inte tagit del 
av planeringsförutsättningar för andra sektorer.

Länsstyrelsen är den beslutande instansen inom kulturmiljövården. 
Länsantikvariens ställning inom Kulturmiljöenheten är att dels vara infor
merande, om vad fornlämningar ”står för”, och dels bevakande, att forn- 
minneslagen efterföljs. Kulturmiljölagen kan inte betraktas som stark 
enligt länsantikvarien, i praktiken handlar det om information.

Samma argument för frågorna inom kulturmiljövården används hela 
tiden, idel upprepningar, information skall nå ut. Men förmågan saknas att 
uttrycka värdet av kulturmiljövården på ett så byråkratiskt vis, att arkitek
ter, tjänstemän, exploatörer och politiker begriper. Fosieprocesśen har 
inneburit framtagna underlagsmaterial för arkeologi. Detta material har 
dock inte påverkat planeringen, då det lagts åt sidan utan att ha beaktats. 
Det är helt klart att olika grupper talar olika språk. Arkeologi och antikva
risk verksamhet uppfattas som mjukvara.
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Den dåliga beredskapen inför första Fosieplanen, trots omnämnandet av 
fornminnen i översiktsplanen som redan fanns, kan enligt läa ha berott på 
att alla inte hade läst de avsnitt som berörde fornminnena, vilket man från 
antikvariskt håll hade utgått ifrån. Återigen information som inte hade 
uppmärksammats.

Informationen om fornlämningar och fornlämningsområden måste fin
nas på själva detaljplanen, inte enbart i planbeskrivningen. Plankartan är 
det enda dokument som plockas fram av handlingarna i en plansituation.

De styrande i samhället måste ändra attityd, komma bort från det 
näringslivsbaserade (ekonomiska) tänkandet och istället se kulturmiljön 
som en resurs. Kulturmiljövård är ett helhetsmiljötänkande. Läa påpekade 
att här måste även museerna ändra attityd, arbeta utifrån miljöer istället 
för utifrån enskilda objekt.

Summering
De antikvariska argumenten måste vara tunga. Det duger inte att säga: 
”Här finns troligen förhistoriska lämningar.” Det betyder att man inte vet 
hur mycket lämningar som finns och att man inte kan säga exakt hur lång 
tid det tar att undersöka. Den arkeologiska utredningen bör vara den 
åtgärd som skall vidtagas innan exploateringsundersökningen kommer 
igång. Kommunen (som representerar de exploaterande intressena = de 
ekonomiska intressena) vill ha exakta siffror att kalkylera med.

För att få en fungerande kulturmiljövård som en naturlig del av den 
kommunala planeringen måste information föras ut på ett tidigt stadium 
dels från den kommunala planeringssidan, dels från den antikvariska 
sidan.

Kommunen måste i det allra tidigaste stadiet informera om var den 
framtida utbyggnaden kan tänkas ske. Här är en långsiktig planering av 
största vikt så att de tilltänkta exploateringsområdena, vare sig det gäller 
industri, bostäder eller service, kan presenteras. Härigenom får de antikva
riska myndigheterna å sin sida möjlighet att lägga fram ett antikvariskt 
underlagsmaterial innan förslag till översiktsplaner och detaljplaner tas 
fram. Förutsättning för ett sådant underlag är att det för den aktuella 
kommunen upprättas ett väl genomarbetat arkivmaterial där fornläm- 
ningssituationen (vad det gäller både de synliga fornlämningarna och de 
dolda /troligt förekommande lämningarna) är väl dokumenterad. I dagens 
läge är det tydligen inte tillräckligt med Riksantikvarieämbetets fornmin
nesinventering som underlag. Verkligheten, som den visar sig vid kontroll 
eller undersökning, ser i många fall annorlunda ut. Det betyder att forn
lämningsområden i många fall har större omfattning än inventeringen har 
markerat. Troliga fornlämningsområden bör avgränsas och ”stämplas”
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som områden där arkeologisk kontroll/undersökning måste ske, och detta 
material skall finnas tillgängligt vid den antikvariska/kommunala plane
ringen. Kulturmiljöenheten på länsstyrelsen i M-län har under 1990 börjat 
ta fram skyddsområdesgränser för de kända fornlämningarna/fornläm- 
ningsområdena inom kommunen som sedan skall fungera som arbetsmate
rial i kommande exploaterings- och planeringssituationer.

Malmö kommun har i planeringsprocessen för Fosie industriområde inte 
förutsett de framtida behoven. Detta visar den etappvis utvidgade detalj- 
planepresentationen. Behovet av mer industrimark, från kommunens sida, 
har hela tiden gjort sig gällande för en mindre yta (kvarter/tomter) i taget 
istället för att gälla hela området i stort så att en övergripande detaljplane
ring kunde göras.

Följande reflexioner kan avslutningsvis karakterisera behandlingen av 
fornlämningar och fornlämningsområden i Fosie industriområde:

D Integrering av de synliga fornlämningarna har skett på villkor som 
följt industriområdets krav.

D Samordningen mellan den antikvariska myndigheten och de ansvariga 
inom exploateringsverksamheten innebär att utgrävningsverksamheten 
skall fungera med minsta möjliga gnissel. Det skall byggas industrier, 
därför skall arkeologiska undersökningar göras.

D Utgrävningen är en följd av att marken har exploaterats och exploate
ringen har styrts av kommunens planering. Det arkeologiska arbetet har 
skett inom kommunens tidsramar.

D Utgrävningen har blivit en arkeologisk nödvändighet på grund av 
exploateringen och borde därför ha utförts utifrån antikvariska villkor.
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3.4 Köpingsvik
Ewa Ryberg

3.41 Inledning

Det område som inom projektets ramar valdes att representera ett fritids- 
samhälle/fritidslandskap, där verkningarna av en turistexploatering kunde 
studeras, blev tätorten Köpingsvik och området däromkring. Köpingsvik, 
som tillhör Köpings socken i Borgholms kommun, ligger på Ölands väst
kust (fig. 1). Orten har, förutom permanentbostäder, en i hög grad turist- 
näringsinriktad bebyggelsekoncentration bestående av fritidshus, servicein
rättningar, campingplatser och andra övernattningsmöjligheter. Dessa olika 
former av fritidsanläggningar har satt sin prägel på orten sedan början av 
20- och 30-talen och hela socknen kan betecknas som ett mycket välbe
sökt turistområde. Turistnäringen är mycket säsongs betonad, därför har 
Köpingsvik sin intensivaste utnyttjandeperiod under sommarmånaderna 
juni, juli och augusti. Övriga delen av året ligger orten så gott som öde, 
endast bebodd av knappt tusentalet invånare. (Uppgift 1985 för Köpings
viks samhälle: 985 inv. Uppgift 1989 för Köpings församling: 1061 inv.)

Köpings socken har sedan urminnes tider räknats som en av öns huvud
orter. Sockennamnet betyder handelsplats och ett tings- och offerställe har 
under forntiden funnits i trakten av den nuvarande kyrkan. Socknen är 
Ölands fornlämningsrikaste, ca 1070 fornlämningar är registrerade och 
finns framför allt koncentrerade till Köpingsviksområdet. Det finns både 
synliga fornlämningar ovan mark och dolda under mark, dvs. större 
boplats- och gravområden (fig. 2).

Det är kombinationen av fornlämningar och turistexploatering som 
utgör undersökningsområdets (UO) särart.

Områdets avgränsning

UO:s gränser i väster och norr följer avgränsningen på bestämmelsekarta 
för Borgholms kommun - Köpingsvik (K-Konsult, Kalmar 89-11-17). Den 
nordvästra gränsen följer naturligt strandlinjen. Den södra och östra grän
sen följer de befintliga byggnadsplanernas utbredning samt de inom områ
det lokaliserade fornlämningarna (fig. 3).
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Borgholm

Fig. 1. Undersökningsområdets placering på Öland.

Hela UO täcks till största delen av byggnadsplaner, av vilka vid materi
albearbetningen endast de är medtagna som på något sätt berör framför 
allt synliga fornlämningar.

För att ge en så täckande bild som möjligt av turismens utbredning inom 
Köpingsviksområdet har medtagits ett par campingplatser/stugbyar som 
ligger utanför det egentliga UO:s gränser.

Topografisk beskrivning

Köpingsvik ligger på Ölands västra sida strax öster om Borgholm vid en 
av de få skyddade vikar som finns utefter den västra sidan av ön. Viken 
består till stor del av en lång sandstrand, och denna långgrunda vik kan 
sägas ha utgjort förutsättningen för att bebyggelse har uppkommit vid 
Köpingsviken. En mindre å, Presterännilen, rinner ut i viken.

Den s.k. landborgen, en kalkstensklippa som utgör Littorina- och Ancy- 
lusvallarna, löper genom Köpingsvik och norrut utefter den västra sidan av 
socknen. Dessa vallar, med en höjd av ca 10-20 m ö h, utgör de högsta
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Fig. 2. Fornlämningarna i Köpings socken enligt fornminnesinventeringen 1976.
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Fig. 3. Undersökningsområdets avgränsning markeras med tjock heldragen linje. 
Skrafferade områden visar lokaliseringen av campingplatser/stugbyar inom under
sökningsområdet.

punkterna inom Köpingsviksområdet. Vallarna utgjorde också den högsta 
strandlinjen under förhistorisk tid.

Bebyggelsen inom UO, både den permanenta och campingplatserna/ 
stugbyarna, är förlagd till en slätt som i söder och öster är begränsad av 
landborgen. Framför allt fritidsbebyggelse finns även på landborgen.
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Landskapet på landborgen är hedliknande med lågväxande buskar om
växlande med skogiga områden.

Utbyggnad och exploateringssituation (turism och 
övrig utbyggnad)

Bebyggelsen runt Köpings kyrka (nuvarande Köpingsvik) var under 1800- 
talet närmast obefintlig. År 1850 fanns det endast skolhus tillika socken
stuga. Närheten till Borgholm gjorde att någon samhällsbildning inte tog 
fart.

Järnvägen mellan Borgholm och Böda (på norra Öland) var färdig att i 
sin helhet tas i bruk 1910. Den gick österut genom en dalgång, parallellt 
med Köpingsviken, söder om Köpings kyrka, Solberga och Klinta by. Järn
vägsstationen i Köpingsvik fick namnet Tingsdal, hit flyttades poststatio
nen och här byggdes en lanthandel.

(Det sägs, att när arbetet med att lägga järnvägen drog igenom Köpings
vik så kantades en del sträckor med kranier upphängda på käppar. Dessa 
skulle ha påträffats när man grävde för banvallen.)

Det första pensionatet uppfördes på 1920-talet, och Köpingsvik började 
växa som samhälle tämligen oreglerat från omkring 1930 med villor, som
marstugor, pensionat och campingplatser. Den första badanläggningen, 
med bl. a. badrestaurang och badhytter, uppfördes i mitten av 1930-talet. 
De första sommarstugorna började byggas 1926-27 först uppe på alvar- 
marken ovanför Köpings klint. Längre fram, när campingplatserna blocke
rat själva Köpingsviken, fortsatte sommarstugebebyggelsen norrut på 
områdena Klinta och Törneby.

’När man ville bygga inom de gamla byarna i Köpings socken begärdes det 
avstyckning genom lantmäteriet. Sedan gick man till tomten och lade ut huset med 
fyra stenar. Det resonerades aldrig förr om var och hur man skulle bygga.” Citatet 
är från en f.d. ordförande i byggnadsnämnden i Borgholm.

Ar 1935 byggdes ett ålderdomshem, Soldalen, gemensamt för flera sock
nar, sedermera betydligt utbyggt. 1949/50 uppfördes ett nytt modernt skol
hus. En stor del av villorna i Köpingsvik är byggda under tiden 1930-55 
med en kulminering omkring 1945-50.

Köpingsviks kommun bildades 1952, och då kom den första byggnads- 
planen för området. År 1961 lades järnvägen ner och 11 år senare, 1972, 
kom Ölandsbron som har varit av stor betydelse för turismens utveckling 
på Öland.

Den betydande utbyggnad av samhället, som har skett från början av 
70-talet, kan framför allt kopplas till att Köpingsvik mer och mer blivit en 
förort till Borgholm. Avståndet mellan orterna är endast ca 4 km (centrum
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till centrum). 1972 sammanslogs dessutom Borgholms och Köpingsviks 
kommuner.

I det genomgångna materialet (från Riksantikvarieämbetets Ölandskon- 
tor i Borgholm) ser man att det framför allt är fr.o.m. slutet av 70-talet 
som en ökning av olika exploateringsärenden sker. Det gäller både tomtav- 
styckningar, ny- och tillbyggnad av hus och vägar samt olika slag av led
ningsdragningar. Marken i UO är både privatägd och kommunägd. Villa- 
och fritidstomter samt turistanläggningar är framför allt privatägda. Kom
munens markinnehav består till stor del av allmänna platser, vägar och 
kommunalt bebyggda områden.

Den stora turisttillströmningen har på gott och ont påverkat Köpings
viks samhällsutveckling. Service och uthyrning har expanderat liksom även 
köer och busliv.

Fritidsbebyggelsen har, alltsedan 30-talet, ökat sin koncentration på 
Öland. Närmare 30% av Köpings socken är områden med koncentrerad 
fritidsbebyggelse eller fritidsinfluerade områden. Som fritidshus räknas inte 
kolonistugor eller campingstugor (hus för tillfällig övernattning). Cam
pingplatser räknas heller inte in i fritidsbebyggelse.

Inom Köpingsvik och i dess närhet, finns flera etablerade turistanlägg
ningar av olika slag. Några av dessa har utökat sin verksamhet eller velat 
göra det. I Ölandskontorets (Riksantikvarieämbetets uppdragsverksamhet 
på Öland) material som täcker UO kan man utläsa att 14 uppdrag (av 60) 
är direkt kopplade till turism och fritidsboende. Hur många av de övriga 
uppdragen som indirekt är orsakade av turismen går inte att utläsa.

Följande förteckning visar hur stor kapacitet av tillfälliga övernattnings- 
möjligheter det fanns inom UO och i dess närhet 1988/89.

Tillfälliga övernattningsmöjligheter i Köpingsviksområdet
Hotell/Pensionat
Klintagården ca 200 bäddar
Ölands Wärdshus ca 40
Lägenheter
Ölands Wärdshus, 12 lgh. ca 50 ”
Campingstugor
Lundegårds Camping, 140 stugor ca 560 ”
Klinta Camping, 32 stugor ca 100
Blå Rör, 60 stugor ca 160
Uthyrningsstugor
Köpingsvik/Klinta, 24 stugor ca 94 ”

Summa: ca 1204 bäddar
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Campingplatser
Köpingbadens Camping 200 tält/husvagnar
Klintagårdens Camping 150 ”
Grönhags Camping 300 ”
Gröndals Camping 250 ”
Klinta Camping 520 ”
Lundegårds Camping 1400 ”

Summa: 2820 tält/husvagnar

Turistnäringen inom Köpings socken har växt år från år. Servicegraden har 
ökat och allt dimensioneras för att klara behoven under juni-augustiperio- 
den. Bland annat frilädes tidigt under 70-talet Köpingsbukten från varje 
slag av sanitärt avloppsutsläpp. Hela bebyggelsen samt turistanläggningar
na, från Lundegård fritidsanläggning i norr och ut efter Köpingsbukten, 
sammankopplades till det högteknologiska reningsverket vid yttre hamnen 
i Borgholm. Lundegårds Camping och fritidsanläggning är inte bara 
Ölands största turistanläggning utan också en av Skandinaviens största i 
sitt slag.

Fritidsbebyggelse
Som sagts i föregående avsnitt är UO ett kraftigt utnyttjat fritidsområde. 
Därav följer att en stor del av bebyggelsen är av karaktären fritidshus. 
Dessa är antingen från början byggda som fritidshus eller permanenthus 
som senare har funktionsomvandlats.

1976 företogs en fritidshusinventering av länsstyrelsen i Kalmar län 
(Meddelande 1977:7). Detta var en uppdatering av en tidigare kartlägg
ning 1970 i anslutning till förarbetet för FRP (Fysisk riksplanering). Syftet 
med inventeringen 1976 var: ”...att tillgodose de behov av kunskaper om fri
tidsbebyggelsen som den fysiska riksplaneringen kräver. Men ... även utnyttjas i 
den regionala och kommunala planeringen.”

I jämförelse med fritidsbebyggelsen på hela Öland ser man att UO till
hör ett av de fyra områden som har det största antalet fritidshus per eko
nomiskt kartblad (fig. 4). Betänkas skall också att koncentrationen av fri
tidshusen inom UO håller sig utefter kuststräckan eller i dess närhet, var
för mängden hus är mycket stor på en liten yta (fig. 5).

Antal fritidshus på Öland 1 jan. 1971 1976 1979
kone. omr .3143 4132 4666
ej kone. omr. 2035 2972 3079
Totalt 5178 7108 7745
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Fig. 4. Fritidsbebyggelsens lokalisering på Öland. 
Källa: Fritidshusinventeringen 1976.
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Bredsätra]

Område med konc. fritidsbebyggelse

m FRIT! DSBEBYGGElSEI INFLUERAT OMRÅDE

I Borgholm resp. KSpingsvik

z
x' Sockengräns

Fig. 5. Fritidsbebyggelse i Köpings socken. 
Källa: Fritidshusinventeringen 1976.
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Uppgiften för 1979 har tillkommit genom å jourhållning av inventerings
materialet.

Ökningen har framför allt skett inom redan koncentrationstäta områ
den. Detta innebär att pressen på dessa områden stadigt ökar. Dessutom 
gör utnyttjandet av fritidsområdena att en allt kraftigare ”förslitning” av 
kulturlandskapet uppkommer.

Fornlämningssituation

Riksantikvarieämbetets fornminnesinventering 1976 har inom Köpings 
socken registrerat 264 nr. Av dessa saknas dock uppgifter för 14 nr (det 
går ej att få fram vad det är för fornlämningstyp och ej heller geografiskt 
läge), varför den egentliga mängden vid fornlämningsregistreringen inom 
socknen uppgår till 250 st. I dessa register finns även medtagna fyndplat
ser, härdar/brandlager och osäkra fornlämningar (dvs. fornlämningsliknan- 
de stensättningar etc.) ett 70-tal, vilka ej blir R-markerade på karta.

Den största mängden fornlämningar finns inom registreringskategorin 
”gravfält”. På de 34 gravfält som ligger i Köpings socken finns det sam
manlagt 624 enskilda lämningar, bestående av resta stenar, stensättningar, 
domarringar, treuddar, klumpstenar och liknande. Mängden enskilda forn
lämningar (undantaget osäkra etc.) uppgår i hela socknen till ca 1000 st. 
Dessa fornlämningar är till största delen R-markerade på den ekonomiska 
kartan.

En jämförelse med den föregående inventeringen, 1940-41, visar att 
fornlämningsbeståndet har ökat till nästan det dubbla genom registrering
ar av nyupptäckta eller återupptäckta lämningar, många gånger i samband 
med markarbeten. Antalet fornlämningsregistreringar var då 127 st. och 
dessa bestod av ca 615 enskilda objekt. De återupptäckta lämningarna kan 
i många fall hänföras till gamla kartuppteckningar från 1600-, 1700- och 
1800-talen. Genom detta kartmaterial kan man se den rikedom av forn
lämningar som en gång existerat i UO.

Fornlämningsbeståndet har alltså i många fall utplånats helt och de enda 
vittnesmålen om dem är de gamla fornlämningsuppmätningarna och plan
ritningarna (skisserna) av fornlämningsområdena. Redan under tidigt 
1800-tal finns uppgifter om att fornminnen har ”destruerats” (Ahlqvist, A. 
1825).

I UO finns idag 52 st. fornlämningsregistreringar. Dessa innehåller ca 
160 enskilda objekt (fig. 6a och 6b). Fördelningen av fornlämningskatego- 
rierna i UO är följande:



316 Fallstudier Köpingsvik

! Z
X I S'

° <N £.*>-

r , . • yw>

F/g. 6<z. Registrerade fornlämningar inom undersökningsområdet Köpingsvik. 
Undantaget ”svarta jorden”-området, fornl. nr 215 och 216.
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Fig. 6 b. Registrerade fornlämningar inom fornl. nr 215 och 216.

18 stensättningar (varav 12 borttagna)
8 gravfält (innehållande minstlOZ enskilda objekt)
2, runstenar
2 offerkällor
9 resta stenar
3 domarringar
8 rösen (varav 3 borttagna)
1 hällkista (borttagen)
2 milstenar
2 stensträngar 
1 skelettgravfält (borttaget)
1 stenåldersboplats (delvis undersökt)
1 kulturlagerområde, ”Svarta jorden” i Köpingsvik (delvis undersökt)
2 fyndplatser (medeltida silverskatt och ”Eskilstunakista”)
8 härdar/brandlager (delvis undersökta)
1 runristad kalkstensflisa 
hembygdsgård, kyrkstallar, kyrkoruin.
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Flertalet av de registrerade fornlämningarna inom UO är belägna på privat 
mark inom villa- eller fritidsbebyggelse.

Av de registrerade fornlämningarna/fornlämningsplatserna är 18 st. helt 
eller delvis undersökta/borttagna och 5 st. betecknar en fyndplats eller ett 
kulturhistoriskt objekt.

I samband med fritidsbebyggelse har fornlämningarna nr 30, nr 36 och 
nr 37 (i allt 5 stensättningar) blivit undersökta och borttagna 1965 resp. 
1974. Anledningen till borttagandet är dock okänt i flera fall. Det gäller nr 
42b (härd) borttagen 1968, nr 55 (stensättning och resta stenar) 1977, nr 
59 (2 rösen och 2 stensättningar) 1957, nr 160 (brandlager) 1965 samt nr 
161 (del av gravfält) 1967. Även årtal för förstörelse/borttagande är i vissa 
fall okänt. Det gäller fornlämningarna nr 34 (2 stensättningar), nr 35 
(gravfält med 5 stensättningar) och nr 39 (jordblandat röse). Troligen är 
fritidshusbebyggelse orsak till några av dessa borttaganden.

”Sote hög”, fornl. nr 53, blev delvis bortschaktad på 1930-talet i sam
band med vägbygge och en hällkista, fornl. nr 162, förstördes 1967 vid en 
ledningsdragning. Utbyggnaden av Köpingsviks skola, först 1949-50 och 
sedan 1976, resulterade i att del av fornlämning nr 57 (2 resta stenar) för
stördes vid första tillfället och att del av fornlämning nr 214 (ett 10-tal 
skelettgravar) blev undersökta och borttagna vid det andra tillfället.

En fornlämningsgrupp (nr 186, stenkretsar) som ej var synlig vid inven
teringen 1976 finns markerad på en karta från 1797. Orsaken till bortta
gandet är även i detta fall okänd. Det finns en anteckning i inventerings
materialet att markägaren har sprängt undan bland annat en domarring. 
Ytterligare en fornlämningsgrupp, strax NV om fornlämning 35, finns 
markerad på en karta så sent som 1952 (Förslag till byggnadsplan till 
Köpingsvik), men den har ingen markering på dagens kartmaterial och har 
ej heller blivit registrerad vid fornminnesinventeringen. Troligen har denna 
fornlämningsgrupp hört samman med fornlämning nr 35 och blivit bortta
gen i samband med fritidshusbebyggelse.

De under mark dolda fornlämningarna inom Köpingsvik är samlade i 
två registreringar; nr 215, betecknande utbredningen av en stenåldersbo- 
plats även innehållande gravar (bland annat nr 214, skelettgravar), samt nr 
216 ”Köpings svarta jord”, betecknande utbredningen av en vikingatida 
bosättning även den innehållande gravar.

Dessa uppgifter, som är hämtade från RAÄ:s inventeringsregister, gäller 
registrerade fornlämningar/fornlämningsplatser. Vad gäller undersökning 
och borttagande av andra fornlämningar vid dokumenterat markarbete, se 
under rubriken Arkeologisk verksamhet.

Köpingsvik ingår i projektet Medeltidsstaden. Här har man bland annat 
fått fram att en lagun (ej existerande idag), som fått sitt vattentillflöde av 
Presterännilen, kan ha fungerat som en skyddande hamn för en vikingati
da/tidigmedeltida bebyggelse i Köpingsvik. Genom myntfynd (silverskat-
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ter) och undersökningar i den ”svarta jorden” har man fått ytterligare 
belägg för att Köpingsvik varit av viss (ekonomisk) betydelse under dessa 
perioder och även en bra bit in i medeltiden.

Antikvarisk bevakning och samråd

Den antikvariska verksamheten har bedrivits, och bedrivs, av Riksantikva
rieämbetet genom landsantikvarien, Ölandskontoret och länsantikvarien. 
Före 1967 var det landsantikvarien, med säte på Kalmar länsmuseum, som 
hade ansvaret för både ärendeutredning och bevakning. Det är främst i 
Köpingsvik som bevakning och kontroller skett. Vid inrättandet av 
Ölandskontoret i Borgholm 1967 (RAÄ:s uppdragsverksamhet) tog detta 
över verksamheten för Öland. Övriga delar av Kalmar län låg fortfarande 
på landsantikvarien i Kalmar.

Det genomgångna handläggningsmaterialet (från Topografiska arkivet, 
Kalmar länsmuseum och ATA, Riksantikvarieämbetet) är av relativt blan
dad karaktär. Till största delen består ärendena av byggnadsplane- och 
bygglovsärenden. De tidigt daterade ärendena rör sig i första hand om 
redan försvunna (förstörda) lämningar eller ansökningar att ta bort ensta
ka synliga fornlämningar (rösen).

Ölandskontoret fungerade, från sin start fram till nedläggningen 1 juli 
1984, som ett samrådsorgan mellan den antikvariska myndigheten och 
Borgholms kommun. Det var först med inrättandet av kontoret som en 
mer kontinuerlig antikvarisk bevakning skedde av exploateringen i 
Köpingsvik. Dessförinnan skedde endast sporadiska schaktkontroller, trots 
att utbyggnaden ökade redan under 1950-talet. Kontakten mellan kommu
nen och Ölandskontoret har upplevts mycket positivt och det allmänna 
omdömet från Borgholms kommun 1984 var att nedläggningen av konto
ret skulle få negativa följder. Vid kontakt med kommunen 1990 var omdö
met inte negativt.

En länsantikvarietjänst inrättades 1976 i Kalmar län. Arbetsbördan har 
hela tiden varit stor då det från början var en person (en tjänst) som hade 
hand om hela handläggningen. Kulturmiljöenheten på länsstyrelsen i Kal
mar är nu utökad med en biträdande länsantikvarietjänst. Vid återkom
mande sammanträden en gång i månaden på Kalmar länsstyrelse granskar 
länsantikvarien alla ärenden (byggnadsplaner, väg- och ledningsdragningar 
etc.) med utgångspunkt från kulturminnesvårdens intressen. Vid behov av 
eventuell antikvarisk kontroll eller undersökning på Öland ger länsantik
varien tillstånd till länsmuseet i Kalmar (landsantikvarien) att utföra arbe
tet. Före den 1 juli 1984 gick uppdragen till Ölandskontoret.

En annan del av läas verksamhet är att föra ut kunskap om fornläm- 
ningarna och deras miljöer. 1981 sammanställdes ”100 fornminnesmiljöer
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Fig. 7a. Karta som markerar undersökta alt. icke undersökta områden inom 
Köpingsvik. Kartan uppgjord av Ölandskontoret på begäran av länsstyrelsen.
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Fig. 7b. Gräns inom vilken alla markarbeten i Köpingsvik måste föregås av antik
varisk kontroll.

på Öland”, vilket var en översikt av Ölandsdelen av Kalmar län, för forn
minnesinventeringens revidering. Köpingsvik finns med som fornminnes- 
miljö nr 39 och beskrivs som ”samhälle med boplatser, gravfält, enstaka 
anläggningar, stensättnigar, rösen, stenkretsar och resta stenar”.

Som en hjälp till planeringssamråden för den antikvariska sidan och 
kommunen har en karta framställts som bl.a. visar vilka områden i 
Köpingsvik som redan är undersökta och möjliga att bebygga (fig. 7a). 
Denna karta gjordes på länsantikvariens begäran och har använts i plane
ringssamman hang med början 1985. Redan den 21 december 1971 fick 
dock Borgholms kommun besked från RAÄ att Köpingsviks centrala delar 
var att betrakta som en fast fornlämning (nr 216) (fig. 7b). Detta medde
lande till kommunen föranleddes av att det vid markarbeten inom 
Köpingsvik under 1970 framkommit boplatslämningar och gravar och att 
ämbetet ville fästa kommunens uppmärksamhet på att alla markarbeten 
inom Köpingsvik måste ske under antikvarisk kontroll. 1975 överlämnade 
landsantikvarien till kommunen en karta där de fasta fornlämningarna i
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Köpingsvik var markerade. En utökning av fornlämningsområdet skedde 
1981 med tillägg av nr 215 (en stenåldersboplats).

Trots samråd och antikvarisk information om fornlämningar och forn- 
lämningsområden inom Köpingsviksområdet har kommunen vid upprepa
de tillfällen gjort sig skyldig till brott mot KML.

Arkeologisk verksamhet

Fram till den tidpunkt då Ölandskontorets verksamhet startade 1967 har 
RAÄ och la gjort kontroller och utgrävningar i det centrala Köpingsvik. 
Under 20-, 30- och 40-talen bestod verksamheten endast av enstaka åtgär
der, såsom bl.a. undersökning av ett demolerat röse 1938 (Topografiska 
arkivet, Kalmar länsmuseum 1938-08-18, Klinta 5:25) och utgrävning av 
en stenåldersboplats 1949—50 (ATA, 1950-09-18, Klinta 5:20).

Verksamheten fick en mer kontinuerlig prägel genom Ölandskontoret. 
Från 1967 fram till 1984, då kontoret lades ned och verksamheten åter 
hamnade hos landsantikvarien, har ett stort antal undersökningar skett i 
framför allt centrala Köpingsvik. Materialet (slutredovisningar av uppdrag/ 
rapporteringsblanketter) från Ölandskontoret sträcker sig från 1970 till 
och med 1984. Enligt slutredovisningarna har de flesta uppdragen skett i 
slutet av 70- och början av 80-talet.

De borttagna och i många av fallen undersökta fornlämningarna består 
av framför allt rosen, stensättningar, gravar och boplatsområden.

Vid några tillfällen under Ölandskontorets verksamhetsperiod har de 
antikvariska åtgärderna i Köpings socken ej varit orsakade av exploate
ring, i varje fall inte direkt.

Ar 1971 undersöktes ett antal husgrunder i Hässleby, nordost om 
Köpingsvik. Detta skedde i rent forskningssyfte.

Ar 1973 företogs en fosfatkartering i Köpingsvik. Syftet med denna 
undersökning var att avgränsa stenåldersboplatsen och den vikingatida/ 
medeltida bebyggelsen. Kartmaterialet från karteringen har sedan varit till 
hjälp vid planeringen. 1983 utfördes en kompletterande kartering.

Till sist kan nämnas en undersökning av en stensättning (del av gravfält 
fornl. nr 146-147) som blivit förstörd av bl.a. bökande svin. Undersök
ningen skedde 1979 och området ligger utanför UO.

Materialinsamlingen för Köpingsvik är i huvudsak gjord mellan 1984 och 
1989. Genomgången av de olika arkiv vars handlingar och akter legat till 
grund för bearbetningen har avslutats vid olika tidpunkter under projek
tets arbetsperiod. Kompletterande uppgifter från och intervjuer med berör
da representanter inom Borgholms kommun och kulturmiljövården i Kal
mar län inhämtades under 1990.
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3.42 Planläggning och fornlämningar

Översiktlig planering
Områdesplanen 05 Borgholm - Stora Rör har föregåtts av först ett för
slag till planprogram (1979-07-02) som författats av K-Konsult i Kalmar 
och sedan diskuterats inom Borgholms kommun. Därefter har utformats 
ett planförslag (1980-04-21, som efter yttranden reviderats 1981-01-14).

I förslag till planprogram påpekas att planens syfte bl.a. är att pröva fri
tidsbebyggelsens omfattning och form samt att lokalisera anläggningar för 
turism och rörligt friluftsliv.

Under rubriken planeringsförutsättningar står att Öland primärt är ett 
rekreationsområde. Man påpekar också att det förekommer problem av 
trängselkaraktär och överbefolkning under sommarmånaderna beroende 
på turism och fritidsboende.

Kulturminnesvårdens intressen beskrivs dels genom på plankarta marke
rade fornlämningar, dels genom RAÄ:s inventering av bebyggelse i värde
fulla områden, även dessa markerade på plankarta.

Planeringens målsättning för några värdefulla områden, uttrycks på föl
jande sätt:
□ Stor restriktivitet i fråga om tillkommande fritidsbebyggelse skall tilläm

pas.
□ Inget motstånd från kommunen mot enskilda initiativ till kollektiva fri

tidsbyar som kan förenas med övriga markanvändningsintressen.
□ Turistanläggningar skall i första hand inriktas på att förlänga turistsä

songen.
□ Behovet av strövområden skall även i fortsättningen tillgodoses inom 

ramen för den pågående markanvändningen för jord- och skogsbruk.
□ Kvalitetsnivåer med hänsyn till bevarande skall tillämpas - värdefulla 

bebyggelsemiljöer och naturmiljöer i görligaste mån skyddas och beva
ras.

Planförslaget går vidare och tar fasta på hur marken inom planområdet 
skall användas under den närmaste 20-årsperioden. Här är det närmast 
fråga om en exploateringsplanering.

Man konstaterar att konsekvenserna av utbyggnadsfördelningen blir att 
”orörda” områden mellan Borgholm och Köpingsvik måste exploateras.

Kulturminnesvårdsintressen upptar ett relativt stort utrymme i planfor
slaget. Fornlämningar, kulturlandskap och bebyggelsemiljöer omfattas av 
kulturminnesvården. Dess intressen sammanfaller i betydande del med 
naturvårdens.

Den föreslagna tätortsutbyggnaden vid Blå rör och mellan Klinta och
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Lilla Solberga berör kända fornlämningsområden och konkurrerar därför 
med kulturminnesvårdens intressen. Det påpekas dock att fornlämningar 
generellt är skyddade genom fornminneslagen. Med landskapsbildsskydd 
jämlikt 19 § NVL är också en del av de ålderdomliga odlingslandskapsav- 
snitten passivt skyddade. Något sådant område finns ej inom UO.

Vidare står att läsa att de väsentligaste bevarandeåtgärderna bör vara att 
informera om och levandegöra sambanden mellan produktion, bebyggelse, 
landskapsbild och förändringsprocesser. På så sätt kan behovet av under
hållsåtgärder och välbevarade miljöer också få ett starkare stöd i plane
ringen.

Genom RAÄ:s byggnadsinventering på Öland har ett antal värdefulla 
bymiljöer dokumenterats. Det kommenteras dock att ”då underlag för för
slag till underhållsåtgärder saknas, kan här i planförslaget endast göras en bedöm
ning av avgränsningen av intresseområdena med hänsyn till konflikter”. Samtidigt 
påpekas också: "De avgränsade områdena skall betraktas som bevarandeområ
den där endast åtgärder som hör ihop med pågående markanvändning bör tillå
tas.”

Föreslaget bevarandeområde inom UO:s gränser är:

Rk Områden med bevarandeintressen med hänsyn till kulturhistoriska vär
den.

Rk 4 Klinta. Radby med enskild bebyggelse. Mycket välbevarad ålderdom
lig bygata i öster. Fornlämningsrikt område intill byn.
Befintligt skydd: FML för fornlämningar.

Yttrande över planförslag

Länsstyrelsens planeringsavdelning avgav 1980-10-04 yttrande över plan
förslaget. Här påpekas bl.a. att kulturminnesvårdens intressen i stort sett 
har beaktats i planeringen samt att viss komplettering och revidering med 
hänsyn till kulturminnesvårdens intressen kan bli aktuell eftersom utvärde
ringen av Riksantikvarieämbetets bebyggelsemiljöinventering fortfarande 
pågår.

Det nämns också att för bebyggelseområde 2.5 vid Köpingsvik bör det 
anges att för markarbeten inom området erfordras tillstånd enligt fornmin
neslagen.

Länsstyrelsens naturvårdsenhet avgav ett eget yttrande över planförsla
get. Detta visar självständighet i förhållande till planeringsavdelningen där 
kulturmiljöenheten (nuvarande benämning) ingår.

Områdesplanen 05 Borgholm-Stora Rör (1984-01-30) är en ersättning 
för den tidigare kommunomfattande markdispositionsplanen och kom- 
mundelsöversikten över Borgholm (1975-08-29) (fig. 8).
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Fig. 8. Utdrag ur Områdesplan Borgholm-Stora Rör 1984.

Områdesplanen visar hur marken, under den närmaste 20års-perioden, 
skall nyttjas för exploatering och var marken skall bevaras för pågående 
markanvändning.

Enligt planen föreslås en utbyggnad med 100 lägenheter per år i hela 
kommunen. Konsekvenserna blir då att ”orörda områden mellan Borgholm 
och Köpingsvik måste exploateras, men att värdefull åkermark kan sparas”.

Turism och friluftsliv. I planen står att läsa: ”...kuststräckan mellan Lunde- 
gårds camping i norr till Stora Rör i söder (är) av största intresse. Här finns redan 
flera anläggningar för turism och området är av tradition välkänt som turistmål. 
En större statlig turistsatsning inom programmet för de primära rekreationsområ
dena bör lokaliseras till detta område. Insatser bör fördelas på flera olika ställen 
och inriktas på bland annat utbyggnad av både nya och befintliga stugbyar och 
turistanläggningar.”

Fritidsbebyggelse. Tillskottet av enskild fritidsbebyggelse skall vara 
mycket begränsat.

Kulturminnesvårdsintressen påpekas konkurrera till viss del med andra 
intressen då den föreslagna tätortsutbyggnaden vid Blårör och mellan Klin- 
ta och Lilla Solberga berör kända fornlämningsområden. Det påpekas 
dock att fornlämningarna är generellt skyddade genom FML. Dessutom 
finns passivt skydd för ålderdomliga landskapsavsnitt genom 19 § NVL.
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Det sägs vidare att byggnadsstadgan § 38 kan ses som ett ”instrument för att 
hävda anpassningskrav vid nybyggnad inom bevarandeområdena”.

RAÄ:s byggnadsinventering finns fortfarande med som en information 
om bevarandeområden.

Naturvårdsintressen inom områdesplanen är delvis skyddade som natur
reservat eller har ett passivt skydd med stöd av naturvårdslagens § 19 i 
dess tidigare utformning. Även här skall de avgränsade områdena betrak
tas som bevarandeområden.

Sammanfattningsvis kan områdesplan för Borgholm-Stora Rör, vad det 
gäller Köpingsviksområdet med dess turism och fornlämningsbestånd, 
kortfattat beskrivas:
□ Detaljplanering för bostadsbyggande skall ske i bl.a. Borgholm- 

Köpingsvik.
□ Kuststräckan från Lundegård i norr till Stora Rör, söder om UO, betrak

tas som intresseområde för turism.
□ Tillskottet av enskild fritidsbebyggelse blir mycket begränsat.
□ Områden av riksintresse med hänsyn till natur- och kulturminnesvården 

redovisas som bevarandeområden. Dessa skall inom planområdet vara 
skyddade för exploateringspåverkan så länge pågående markanvänd
ning ej ändras.

I den till områdesplanen hörande kommundelsöversikten, som är en sam
manställning av bestämmelser och kommunalt beslutade riktlinjer för 
bebyggelseutvecklingen inom området, finns för UO följande delområden 
redovisade:

D Områden med fastställda detaljplaner eller där detaljplanearbete 
pågår.
D 3 - Byggnadsplaner för Köpingsvik, Klinta, Törneby och Lunde- 
gård.
För markarbeten inom det centrala Köpingsvik erfordras tillstånd 
från länsstyrelsen enl. FML.

Ffm Områden med förordnanden jämlikt 3 § FML.
Enligt fornminneslagen är alla fornlämningar skyddade. På översikts
kartan redovisas de fornlämningar som gränsbestämts enl. fornmin- 
neslagens 3 §.
Ffml - Blårör. Fornlämningsområde runt bronsåldersröse. 
Länsstyrelsens beslut 48-09-27.

Rk Områden med bevarandeintressen med hänsyn till kulturhistoriska 
värden.
”Vid bebyggelse inom Rk-områden bör samråd ske med länsstyrelse eller 
länsmuseet. Avser Rk-området en fornlämning erfordras tillstånd enligt FML 
av länsstyrelsen.”



Rk 1-171 i markanvändningsplanen föreslagna bevarandeområden är 
sammanställda från RAÄ:s inventeringsrapport.1 
Rk 4 Klinta
Bevarandemotiv: Radby med värdefull enskild bebyggelse. Mycket 
välbevarad ålderdomlig bygata i öster. Fornlämningsrikt område in
till byn.
Befintligt skydd: Enbart FML för fornlämningar.
Intresseområdet omfattar bebyggelsen jämte åkermarken öster och 
söder därom.
Den berörda åkermarken söder om Laxebyvägen föreslås utgå från 
bevarandeområdet med hänsyn till tätortsutbyggnadsbehoven.

På översiktskartan till områdesplan för Borgholm-Stora Rör finns inom 
UO följande fornlämningar markerade med R och sin begränsning.

Fornl. nr 28 (röse ”Blå rör”), nr 32 (stensättn.), nr 33 (gravfält med 5 
fornl.) och nr 38 (gravfält med 50 fornl.) är markerade inom ”Bevarande
område av Naturvårds- och/eller Kulturminnesvårdsintressen”.

Fornl. nr 34 (2 stensättn.), nr 35 (uppg. saknas) och nr 37 (stensättn.) är 
markerade inom befintligt bostadsbebyggelseområde som är föreslaget för 
vidare tätortsutbyggnad.

Fornl. nr 40 (runsten), nr 42 (runsten), nr 43 (gravfält med 7 fornl.), nr 
45 (rest sten), nr 54 (stensättn.), nr 55 (rest sten + stensättn.), nr 56 (röse), 
nr 57 (3 resta stenar) och nr 243 (röse) är alla markerade inom område för 
befintlig bostadsbebyggelse i Köpingsvik. Ingen ändrad markanvändning.

Fornl. nr 60 (röse) är markerad inom område för tätortsutbyggnad.
Fornl. nr 46 (rest sten + stensättn.), nr 49 (gravfält med 20 fornl.), nr 50 

(gravfält med 7 fornl.), nr 53 (röse ”Sotehög”) och nr 251 (milsten) är alla 
markerade inom områden av intresse för det rörliga friluftslivet.

Fornl. nr 47 (stensättn.) är markerad inom befintligt fritidstomtsområde.

Översiktsplanen för Borgholms kommun (samrådshandling 1990-02-15) 
(fig. 9) behandlar liksom alla övriga översiktsplaner vilka tillkommit efter 
PBL, frågan om hur mark och vatten skall användas och hur riksintresse
anspråken kan tillgodoses med hänsyn till de lokala och kommunala 
intressena.

Planen skall ersätta Områdesplan 05, vilken innehöll värdefulla uppgif
ter. Översiktsplanen har ett tidsperspektiv på 10-20 år. Enligt PBL och 
NRL har kommunen numera hela ansvaret för bebyggelseutvecklingen och
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1 Inventeringen, Kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsemiljöer på landsbygden inom Borg
holms kommun (Länsstyrelsen i Kalmar län 1979), skall ses som en ”...bebyggelseinvente
ring ... som skulle kunna ligga till grund för bevarandebedömningar”. Denna inventerings
rapport presenterar ”kulturminnesvårdens intressen i dagsläge och under dagens förutsätt
ningar”.
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ÖVERSIKTSPLAN BORGHOLMS KOMMUN 1990-02-IJ (utdrag från)

N OMRÅDEN HED HÖGA naturvåroen

FT OMRÅDEN FOR FRILUFTSLIV OCH TURISTANLÄGGNINGAR

EJ OMRÅOE HED STRANDSKVOD 15 $ NVL

B BOSTADSOMRÅDEN

\ FORNLÅMNINCSOMRÅOL ' KOPINOSVIK

\ STRÄCKNING AV FRAMTIDA VÅGDRAGNING BORGHOLM - KOPiNGSViK 

D DETALJPLANC.LAGT OMRÅDE

Fig. 9. Utdrag ur Översiktsplan Borgholms kommun 1990.

för kvaliteten i bebyggelse och närmiljö. Planens roll är bl.a. att ge hand
lingsberedskap.

Under rubriken Planens förutsättningar (kap. 2) beskrivs Borgholms 
kommun bl.a. som ett unikt landskap där kulturminnena ligger tätt. 
Utveckling av både näringsliv och turism är något som påpekas; bevaran
deaspekten tas också upp.

I kap. 2 finns vidare en uppräkning av gällande planer, bestämmelser 
och förordningar.

Eftersom landskapsbilden på Öland är känslig har länsstyrelsen lagt 
landskapsbildsskydd inom vissa delar av Borgholms kommun enligt 19 § i 
naturvårdslagen.

Kulturminneslagens regler om fasta fornlämningar citeras i planen.
Skriften ”Öländsk byggnadstradition” som Borgholms byggnadsnämnd 

gav ut 1977 har lämnat värdefulla bidrag till översiktsplanen. Även rap
porten ”Kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsemiljöer på landsbygden 
inom Borgholms kommun på Öland” (Länsstyrelsen 1979) har bidragit 
med information.

I Översiktsplanens kap. 3 beskrivs de allmänna intressen som skall 
behandlas och vägas mot varandra. De för UO aktuella intressena räknas i 
det följande upp i den ordning de nämns i planen.



Fallstudier Köpingsvik 329

Bebyggelseutvecklingen på landsbygden skall bl.a. ta hänsyn till ”övriga 
allmänna intressen dvs. jordbruk, naturvård, kulturmiljövård och fritid, inte minst 
i områden av riksintresse”. ”Komplettering/förtätning med fritidshus kan ske där 
övriga allmänna intressen inte lägger hinder i vägen.”

Turism och fritid spelar en stor roll för Borgholms kommun. ”Kommu
nen ser positivt på komplettering med ytterligare turistanläggningar och fritids
hus.”

Blå rör, Köpingsviken och området öster om Klinta by inom UO anses 
av kommunen ha allmänt intresse för friluftsliv och turism.

Naturvård. Det finns ett flertal områden på Öland som är av riksintres
se. Ett av dessa naturvårdsobjekt är Köpings klint som finns inom UO. Så 
kallade aktiva ingrepp (ny bebyggelse, dikning etc.) bör ej tillåtas inom 
dessa områden.

Kulturmiljövård. Av riksintresse är området Borgholm - Räpplinge, vars 
nordöstra del finns inom UO. ”Kulturvärdet förutsätter att befintliga byggna
der bibehålls och vårdas; att den i dag brukade marken hålls i hävd och att det 
öppna landskapet inte växer igen.”

Kap. 4 tar upp rekommendationer för de respektive intresseområdena 
(fig. 9).

Bostadsområden (B). Detaljplan skall upprättas för ny sammanhållen 
bebyggelse. Den föreslagna utökningen av bostadsområdena inom UO 
berör i princip samma områden som finns med i områdesplan 05.

Kulturlandskap med höga värden (K). Det påpekas att ”kulturhistoriska 
synpunkter skall ges en stor roll vid kommande planering av markanvändningen i 
kommunen”. Dessutom påpekas det att ny bebyggelse som inte är anpassad 
till kulturlandskapet ej skall tillåtas. Inom UO finns inget område marke
rat med K.

Område med höga naturvärden (N). Den nuvarande markanvändningen 
bör fortsätta och ny bebyggelse som äventyrar naturvärdena bör ej tillåtas. 
I UO har Köpings klint (med fornlämningar) markerats som ett område 
med höga naturvärden. Området är av riksintresse. Betesdrift skall fortsät
ta och stentäkt bör ej tillåtas.

Område för friluftsliv och turism (FT). Även här bör den nuvarande 
markanvändningen fortsätta. Nya anläggningar kan komma ifråga om inte 
andra allmänna intressen (naturvård, kulturvård etc.) hindrar detta. För 
UO är Köpingsviken markerad med FT liksom området vid Blå rör strax 
väster om UO. För dessa områden påpekas att det finns möjligheter till 
intensivare användning. Ytterligare ett område är markerat med FT. Det är 
området öster om Klinta by. Om rimlig hänsyn tas till bebyggelse och 
verksamheten i Klinta by bör turistanläggningarna kunna utvecklas.

I övrigt påpekas att det finns ett större fornlämningsområde i Köpings
vik och att ingen grävning eller schaktning får utföras utan medgivande 
från länsmuseet eller länsstyrelsen.
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På det till områdesbeskrivningen hörande kartmaterialet i översiktspla
nen finns inom UO följande fornlämningar markerade med R och med ev. 
begränsning.

Fornl. nr 32 (stensättn.), nr 33 (gravfält med 5 fornl.) och nr 38 (grav
fält med 50 fornl.) är markerade inom område med höga naturvärden 
(Köpings klint).

Fornl. nr 37 (stensättn.) och nr 60 (röse) är markerade inom område för 
bostadsändamål. För ny sammanhållen bebyggelse skall detaljplan upprät
tas vari det skall redovisas hur eventuella riksintressen tillgodoses.

Övriga markerade fornlämningar inom UO (vilket i princip innebär alla 
synliga fornlämningar) finns inom områden med befintlig detaljplan.

Det större fornlämningsområdet i Köpingsvik, fornl. nr 215 (stenålders- 
boplats med gravar) och nr 216 (utbredning av vikingatida bosättning och 
gravar), är på kartan markerad av streck-prickad linje. Någon teckenför
klaring till denna symbol på kartan finns inte (fig. 9).

Jämförelse mellan områdesplanens och översiktsplaneringens 
behandling av s.k. bevarandeområden
Klinta by är ett område med bevarandeintressen. Bymiljön har blivit inven
terad i samband med bebyggelseinventeringen av landsbygden på Öland. 
På områdesplanen är byområdet markerat som ett Rk-område, bevarande
område med hänsyn till kulturhistoriska värden. Det inom bebyggelsein
venteringen avgränsade bevarandeområdet är större än den yta som redo
visas på områdesplanen. Man har ej tagit med den söder om byn liggande 
jordbruksmarken, vilken innehåller fornlämningar. Denna del skall enligt 
områdesplanen tas i anspråk för bostadsbebyggelse.

I översiktsplanen finns inte Klinta by markerad som bevarandeområde. 
Man har dessutom avsatt ett område för friluftsliv och turism alldeles öster 
om Klinta by, inom det på områdesplanen markerade bevarandeområdet. 
Det påpekas dock att rimlig hänsyn skall tas till bebyggelse och verksam
het i Klinta by vid utveckling av turistanläggningar.

Skillnaden mellan planerna visar att det är en försämring av bevaran
deintresset för Klinta by. Byområdet har förlorat markeringen av kultur
historiskt värde utan motivering.

Övriga bevarandeområden för natur- eller kulturminnesvård som finns 
redovisade i områdesplanen, har heller inte blivit medtagna i översiktspla
nen med undantag för Köpings klint. Klinten har i översiktsplanen blivit 
redovisad som ett område med höga naturvärden. Detta område omfattar 
även det största markerade området för synliga fornlämningar inom UO. I 
översiktsplanen nämns inte fornlämningarna i detta sammanhang. Man 
har inte heller visat något påtagligt intresse för de synliga fornlämningarna 
inom UO överhuvudtaget. I texten nämns kulturminneslagen generellt
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samt att det finns ett större fornlämningsområde i Köpingsvik inom vilket 
ingen grävning får utföras utan medgivande från länsstyrelse eller länsmu
seum.

När man i översiktsplanen talar om kulturmiljövård är det framför allt 
byggnadsvården som kopplas ihop med kulturvärden. De kulturhistoriskt 
intressanta kulturmiljövårdsområden som finns uppräknade i översiktspla
nen är hämtade från länsstyrelsens redovisning av områden enligt naturre
surslagen. Inget fornlämningsområde inom UO finns sammankopplat med 
dessa områden. Enskilda fornlämningar finns ej redovisade. Detta trots att 
man i beskrivningen av Borgholms kommun påpekar: ”Kulturminnena ligger 
tätt.”

I områdesplanen nämns fornlämningar och kulturminnesvård i flera 
sammanhang. Det påpekas också att kulturminnesvårdsintressen omfattar 
såväl fornlämningar och odlingslandskap som bebyggelsemiljöer. Vad som 
saknas i områdesplanen är avgränsningen av fornlämningsområdet i 
Köpingsvik. Denna avgränsning var känd av kommunen vid tiden för 
områdesplanens fastställelse.

Ett intresseområde som markerats i båda planerna är en zon för en ev. 
framtida vägdragning som skär igenom landskapet i UO:s utkant. Varken i 
områdesplanen eller översiktsplanen nämns om detta kan ge konsekvenser 
för kulturlandskapet eller fornlämningarna. Det nämns dock att åtgärder 
som kan förhindra eller försvåra vägdragningen ej bör tillåtas.

Frågan är om man i översiktsplanen menar att det räcker med att gene
rellt nämna kulturmiljölagen och att det därför inte anses nödvändigt att 
markera de fornlämningar som ev. kan bli berörda när det skall vägas mel
lan olika intressen.

Detaljplanering

De år 1989 gällande detaljplanerna för Köpingsvik (UO) är 26 till antalet. 
Den första, byggnadsplan nr 2, Förslag till byggnadsplan för Köpingsvik i 
Köpings socken, antogs 1952-04-08 och den senaste, byggnadsplan nr 67, 
Förslag till ändring av byggnadsplan för område Solberga 1:25, antogs 
1989-05-25. Av dessa 26 planer har endast de varit föremål för genom
gång som är berörda av framför allt synliga fornlämningar. De övriga, 15 
st., har ej ansetts vara av intresse för granskningen av fornlämningars 
behandling inom planlagt område i Köpingsviksområdet.

Här följer en detaljerad genomgång av de 11 granskade detaljplanerna 
med avseende på vilket område av UO planen täcker, vilka fornlämningar 
som finns inom planområde och vilken markering dessa fått på plankarta. 
Vidare anges om fornlämningAar omnämns i planbeskrivning. Där det 
finns yttranden av antikvarisk art finns även dessa medtagna.
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Byggnadsplan m2- Förslag till byggnadsplan för Köpingsvik i Köpings 
socken. Antagen 1952-04-08.
Fornl. nr 28 - (rose) Markerad med namn "Blå rör” och R samt begränsning av 

röset. Ligger inom mark för allmän plats.
30 - (stensättning) R-markerad på plankarta inom allmän plats; park, 

plantering.
38 - (gravfält bestående av ett 50-tal fornl.) Endast utmärkt som ”Gal

gerör”, med stenmarkeringar, i västra kanten av gravfältet. Forn- 
lämningen ligger inom allmän plats.

42 - (runsten) Markerad med en stenmarkering inom område för järn
väg (Tj-område).

45 - (rest sten + gravfält) Markerad med en stenmarkering inom tomt.
54 - (stensättning) Utmärkt endast med stenmarkeringar. Ligger på 

privat (tomt) mark.
57 - (resta stenar, 3 st.) Markerad endast med en stenmarkering inom 

mark för allmänna ändamål (skola).

Utanför byggnadsplanegränsen finns fornl. nr 34-35-36-37 (rösen) marke
rade med R. Även den idag ej lokaliserade fornl. mellan nr 35 och 36 är R- 
markerad.

I planbeskrivningen nämns varken fornlämningar eller fornlämnings- 
områden. Inom plangränsen ligger ytterligare synliga fornlämningar (nr 
32-33-40-43-48-55-56) som fanns registrerade vid förstagångsinventering- 
en 1941. Dessa har ej markerats på plankartan.

I las yttrande 1950-07-21 över förslaget till byggnadsplanen, avsänt till 
riksantikvarien, påpekas på flera ställen att fornlämningarna fått olämplig 
inramning. Gravfältet på Köpings klint, fornlämning nr 38, ligger dock 
inom område undantaget från bebyggelse (grönområde) liksom fornläm
ning nr 54. Övriga berörda fornlämningar kommenteras enligt följande.

Tingsflisa (fornl. nr 42) ligger inom trafikområde för järnväg. Den borde 
omgivits av grönområde eller område undantaget från bebyggelse.

Fornlämning nr 28, röse kallat Blå rör, har fått sitt friområde minskat i 
Ö genom utökning av sommarstugebebyggelse.

Fornlämningen strax NV om ålderdomshemmet (fornl. nr 45) har lagts 
inom tomt. Om så krävs kan fornlämningen offras efter att undersökning 
företagits.

I övrigt anmärker la att ett av förslagets huvudändamål, som är att lösa 
de uppkomna problemen i Köpingsvik i samband med att orten blivit cent
rum för norra Ölands sommarliv, har lösts på ett utmärkt sätt ”även med 
synbart intresse för fornminnes- och landskapsskydd”.

Riksantikvarieämbetet anför i sitt yttrande 1950-10-31 att planforslaget 
endast till vissa delar är godtagbart. Området vid Tingsflisa samt området 
N därom och marken N om väg 136, dvs. strandområdet mellan V plan
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gränsen och friluftsbadet, bör undantagas från fastställelse och planforsla
get omarbetas. (Anmärkningen från RAÄ angående området vid Tingsflisa 
beaktades i den följande byggnadsplanen, nr 23.)

Byggnadsplan nr 23 - Förslag till ändring av byggnadsplanen för centrala 
delar av Köpingsvik samhälle. Fastställd 1966-09-21.
Fornl. nr 42- (runsten, benämnd ”Tingsflisan”) R-markerad på plankarta inom 

mark för park, plantering.

Tingsflisa nämns i planbeskrivningen. Planändringen har tillkommit bl.a. 
för att: ”...ge Tingsflisan en bättre inramning och ett bättre skydd än vad 
gällande byggnadsplan anvisar... Sålunda har vägen norr om Tingsflisan 
flyttats ytterligare norrut och byggnadsmarken närmast kyrkplanen före
slagits till grönområde.”

Övrig synlig fornlämning inom plangränsen (nr 45) är ej medtagen. 
Skriftliga yttranden saknas.

Byggnadsplan nr 26 - Förslag till byggnadsplan för fritidsbebyggelse på 
fast. Kolstad 10:5, 40:1 m.fl., Köpingsviks kommun. Fastställd 1967-07-
25.
Fornl. nr 35 - (2 stensättningar) Två R-markeringar på plankarta finns inom

område för park, plantering.
36 - (stensättning) R-markerad inom planområde för bostads ändamål,

som undantagits från fastställelse. (Inom samma undantagna 
område med fornl. nr 36 finns ytterligare två R-markeringar. 
Dessa fornlämningar är försvunna och finns ej registrerade i 
inventeringen vare sig 1941 eller 1976.)

37 - (2 stensättningar, varav en är undersökt och borttagen) R-märkt
med tre markeringar på plankartan. En utanför planområde och 
två inom mark för park, plantering.

39 - (jordblandat röse) R-markerad i den yttersta SÖ kanten av plan
området inom mark för park, plantering. Fornlämningen var troli
gen redan försvunnen (förstörd) vid planens fastställelse.

34 - (två stensättningar) Två R-markeringar omedelbart SV om plan
område.

Förslaget till byggnadsplanen avser "...att iordningställa mark för ca 100 fri
tidshus”.

I beskrivningen till byggnadsplanen står att läsa: ”Inom norra delen före
kommer ett antal fornlämningar. De lämningar som är belägna intill Smedgatan 
(fornl. nr 36 och de inom samma område ej registrerade) har diskuterats 
med landsantikvarien och förslag om utgrävning och undersökning har framförts. 
Med anledning härav har marken här föreslagits för bostadsändamål.”
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Byggnadsplan nr 32 - Förslag till byggnadsplan för fritidsbebyggelse å 
fast. Kolstad 39:1 m.fl., Köpingsviks kommun, Kalmar län. Fastställd
1971-03-16.
Fornl. nr 35 - (2 stensättningar) Två R-markeringar omedelbart utanför N 

plangränsen.

Fornl. nr 34 (2 stensättningar), inom planområdet strax S om föregående 
fornlämning, finns ej markerad. Området där fornlämningen ligger är 
markerad som fritidstomt med delvis punktprickad mark. Angränsande 
plan, byggnadsplan nr 26 (fastställd 1967-07-25) har utanför sitt planom
råde markering för denna fornlämning.

I beskrivningen till byggnadsplanen står att läsa: ”1 norra delen finnes två 
fornminnesområden som enligt ekonomiska kartverket innehåller två fornlämning- 
ar.” Vidare står att planen avses tillskapa ca 80 st. tomter för fritidsbebyg
gelse. Minsta möjliga ingrepp i naturen skall göras för att bland annat 
erhålla stora, sammanhängande friområden i de centrala delarna av plan
området.

Byggnadsplan nr 38 - Förslag till ändring av byggnadsplanen för Klima
området i Köpingsvik, fast. Klinta 16:1, 20:1 och 24:1 m.fl., Köpingsviks 
kommun, Kalmar län. Fastställd 1972-12-07.
Fornl. nr 47 - (stensättning) R-markerad inom område för park, plantering.

49 - (gravfält med 20 fornl.) R-markerat fornlämningsområde inom
område för park, plantering.

50 - (gravfält med 7 fornl.) R-markerat fornlämningsområde inom
område för park, plantering. I

I planbeskrivningen står att läsa: ”Inom södra och östra delen finnes fornläm- 
ningar, det som ligger på 20:1 har formen av ett öppet röse och de som ligger i 
öster uppe på landborgen synes mest som jordhögar.”

Landsantikvariens remissyttrande (1967-03-29) till planförslaget med
förde att anslutningsvägen mellan bebyggelse och landsväg flyttades S om 
fornlämning nr 49 istället för att skära igenom den. Dessutom gavs forn
lämning nr 47 större friutrymme åt N och Ö.

Byggnadsplan nr 40 - Förslag till ändring av byggnadsplan för fastigheter
na Kolstad 10:4, 10:53 m.fl., Borgholms kommun. Fastställd 1973-07-27. 
Fornl. nr 37 - (två stensättningar, varav en är undersökt och borttagen) R-mar

kerad i kanten utanför plangräns i SV. Mark inom plangräns som 
ligger i anslutning till fornlämningen har punktprickats (mark 
som inte får bebyggas).

I planbeskrivningen står: ”Å området mellan fast. Kolstad 10:52 och 10:53 
fanns vid tiden för planläggning 1964 3 st fornminnen, som numera undersökts 
och borttagits i samråd med landsantikvarien.”

Skriftligt yttrande saknas.
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Byggnadsplan nr 43 - Förslag till ändring av byggnadsplan för Köpings
viks samhälle, fast. Solberga 2:13, 2:40, 2:43 och 19:1 Köpings socken, 
Borgholms kommun. Fastställd 1974-10-24.
Fornl. nr 30 - (stensättning) R-markerad inom mark avsedd för bostadsända

mål.
I beslutet om fastställelse av förslaget står att läsa: ”Vid utgrävningar inom 
planområdet har förhistoriska boplatser påträffats på Solberga 19:1. Länsstyrelsen 
förutsätter att schaktningsarbeten inom planförslagets mellersta tomtgrupp utföres 
under antikvarisk kontroll.”

Vid remissbehandlingen av byggnadsplaneförslaget föreslår la, i ett brev 
till RAÄ den 30 december 1966, att fornlämningen som befinner sig på 
fastighet Solberga 19:1 (fornl. nr 30) får borttagas sedan en arkeologisk 
undersökning företagits.

Den 19 januari 1967 lämnar RAÄ tillstånd till undersökning och bortta
gande.

Vid samråd den 13 november 1973, mellan bland annat la och planför
fattare (K-konsult), framkom synpunkten att förbindelse beträffande forn
minnets borttagande skall bifogas ärendet vid fastställelseprövningen.

Enligt la och RAÄ kan byggnadsplanen ej fastställas, inom den del där 
fornlämningen förekommer, förrän förbindelse inkommit angående bestri
dande av kostnaderna för den arkeologiska undersökningen.

En orsak till att RAÄ lämnade tillstånd till borttagandet är att stensätt- 
ni ngen sedan gammalt redan var skadad. Detta påpekas 1974-08-27.
Byggnadsplan nr 44 - Förslag till ändring och utvidgning av byggnadspla
nen för Köpingsviks samhälle, fast. Köpinge 1:8, Solberga 1:1, Kyrkplanen 
1:6, Tingsenel:3 m.fl., Borgholms kommun. Fastställd 1975-01-14.
Fornl. nr 42- (runsten) R-markerad inom område för park, plantering.

173 - (kristkälla) R-markerad inom område för park, plantering.
43 - (gravfält med 7 objekt) Två R-markeringar. Ligger NNV om plan

område.
48 - (tre domarringar) Två R-markeringar. Ligger N om planområde. 

170 - (stensträng) Tre R-markeringar. Ligger N om planområdet.
1 planbeskrivningen står: ”Fasta fornlämnigar. Sådana finns inom området, dels 
i form av ett röse väster om gångvägen mellan prästbostället och kyrkan och dels 
den s.k. Tingsflisan i områdets norra del.”

Vid sammanträden den 6 juni och 22 juni 1972 mellan länsstyrelsens 
planenhet i Kalmar och Borgholms kommun, angående planfrågor i Borg
holms kommun, antecknas att ”ev. fornminnen bör redovisas på grundkartan". 
Denna anteckning är protokollförd i samband med behandlingen av ett 
föregående förslag till byggnadsplan nr 44.

Den 6 februari 1973 påpekar la i ett remissyttrande, till det föregående 
förslaget: ”Grundkartan redovisar inte befintliga, på ek. k. registrerade fördäm
ningar.”
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Vid samråd den 11 december 1973 med deltagande av bland annat la 
och representanter från Borgholms kommun angående förslaget till bygg- 
nadsplan nr 44, påpekas följande: ”Vid markarbeten inom området skall det 
ske antikvarisk kontroll med hänsyn till förekomsten av fasta fornlämningar. Den 
illustrerade fotbollsplanen bör förläggas på längre avstånd från den s.k. Kristkäl- 
lan, i västra delen av planen.” Enligt plankartans markeringar befinner sig 
fotbollsplanen på ett acceptabelt avstånd från Kristkällan.

Byggnadsplan nr 46 - Förslag till utvidgning av byggnadsplanen för Klin- 
taområdet i Köpingsvik, fast. Klinta 1:28 m.fl., Borgholms kommun. Fast
ställd 1975-10-09.
Fornl. nr 46 - (en stensättning och en rest sten) Två R-markeringar inom punkt- 

prickad mark (mark som inte får bebyggas).
53 - (röse, ”Sote hög”) R-markerad inom mark för park, plantering.

I planbeskrivningen står att läsa: ”Å fastigheten Klinta 1:28 finnes två fornläm
ningar, ett röse och en upprest sten.”

Markområdena inom plangränsen har beteckning Ra, dvs. fritidsområ
de, utom de befintliga områdena för bostadsändamål. De Ra-betecknade 
områdena är avsedda att användas för camping och lägerverksamhet.

Vid samråd den 13 mars 1973 med deltagande av bland annat la och 
representanter från Borgholms kommun angående förslaget till byggnads
planen påpekas följande: ”Byggnadsrätten inom Ra-området i östra delen av 
Klinta 1:28 bör begränsas så att ett minsta avstånd på 40 meter erhålles till befint
liga fornlämningar och ca 50 meter till väg 136. Beträffande avståndet till befintli
ga fornlämningar skall slutligt samråd tagas med riksantikvarien.”

Vid revidering den!6 maj 1973 och 9 augusti 1974 av planförslaget 
görs bl.a. följande tillägg till beskrivningen: ”...å Klinta 4:20 finns ett röse, 
Sote hög.”

”Fornlämningarna vid Klinta backe utgör resterna av det stora vikingatida grav
fältet 'Klinta backar'. Anmälningsplikt föreligger jml. 8 § fornminneslagen, beträf
fande okända fornlämningar som påträffas vid grävning eller annat arbete. Bebyg
gelse inom området bör ske under antikvarisk kontroll.”

I ett yttrande sänt till RAÄ 17 maj 1973 föreslår la att fast. Klinta 1:28 
”...som en kompromiss vid samråd på Länsstyrelsen den 13/3 1973 (har) området 
prickats ut till ett avstånd av 40 meter från fornlämningen”.

RAÄ-.s mening, i ett yttrande den 5 november 1973: ”...har inte tillräcklig 
hänsyn tagits till fornlämningarna vid upprättandet av planen. Fornlämning nr 46 
bör således inkomponeras i ett grönområde som direkt ansluter till området med 
Sote hög längs väg 136.”

”Under förutsättning att byggnadsplaneförslaget justeras i enlighet med vad som 
ovan anförts' .., vill ämbetet ur antikvarisk synpunkt icke motsätta sig föreliggan
de planförslag.”

Fornlämning nr 46 och området med Sote hög ingår båda två i ett obe
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byggt gräsbeväxt område som avdelas genom dels ett högt nätstaket, dels 
en mindre markväg. Väster om staketet/vägen har området funktion som 
campingplats.

Byggnadsplan nr 49 - Förslag till ändring och utvidgning av byggnadspla- 
nen för Köpingsvik, fast. Kolstad 6:32, 6:49, 8:6 m.fl., Solberga 2:8, 5:14 
m.fl. i Borgholms kommun. Fastställd 1978-06-12.
Fornl. nr 33 - (gravfält med 5 stensättningar) R-märkt. Fornlämningsområdet 

ligger endast med en mindre del inom planområdet i NV, inom 
det som betecknas som alvarmark i planbeskrivningen.

I beskrivningen står: ”Kända fasta fornlämningar finns inom planområdets 
norra gräns inom fast. Solberga 2:8.”

Byggnadsplan nr 58 - Förslag till ändring av byggnadsplanen för Köpings
viks samhälle, Grönhagarna - Solbergatäkten m.m. (fast. Solberga-täkten 
1:1, Tingsene 1:14, Klinta 21:1 m.fl.), Borgholms kommun. Fastställd 
1984-06-13.
Fornl. nr 216 - (kulturjordsområde, Köpings svarta jord) (R)-märkt. Fornlämning- 

en, som är utan synlig markering eller begränsning ovan mark, 
omfattar hela planområdet.

40 - (runsten) R-markerad inom mark för befintlig bebyggelse.

1 planbeskrivningen står: ”Hela planområdet redovisas som område med fasta 
fornlämningar utan synliga begränsningar. Detta innebär att tillstånd krävs enligt 
fornminneslagen för byggnads eller anläggningsarbeten.”

I beslutet till fastställelse står följande: ”På Grönhags camping... Tings Ene 
1:14 finns tillstånd för 300 campingenheter och på Gröndals camping inom Klinta 
13:1 och 21:1 finns tillstånd till 250 enheter.” ”Campingtillstånden förutsätter., 
.att betydande närområden finnes tillgängliga som friytor för camparna från de 
befintliga campingplatserna inom planområdet.”

Synliga fornlämningars miljö inramning i nuläge

De synliga fornlämningarna inom Köpingsviksområdet ligger delvis på pri
vat mark antingen på villatomt (fornl. nr 40, en runsten, nr 43, gravfält 
med 7 resta stenar, nr 55, stensättning och resta stenar, nr 58, två resta ste
nar, och nr 243, ett röse), på jordbruksmark (nr 54, en stensättning, och nr 
60, ett röse) eller inom ett campingområde (nr 46, en stensättning och en 
rest sten). Fornlämningarna finns också inom kommunens markområden 
antingen på betesmark/strövområde (fornl. nr 28, ett röse, nr 32, en sten
sättning, nr 33, ett gravfält med 5 stensättningar, nr 37, två stensättningar, 
nr 38, ett gravfält med 50 fornlämningar, nr 41, en offerkälla, nr 49, ett



338 Fallstudier Köpingsvik

gravfält med 20 fornlämningar, nr 50, ett gravfält med 7 fornlämningar 
och nr 173, en offerkälla), inom parkmark/vägområde (nr 42, en runsten, 
nr 47, en stensättning, nr 48, tre domarringar, nr 53, ett röse, nr 165 en 
milstolpe, nr 169 och 170, stensträngar och nr 251, en milstolpe) eller 
kommunägd tomtmark såsom ålderdomshem (nr 44, en sten krets och nr 
45, en rest sten) och skolgård (nr 56, ett röse och nr 57, tre resta stenar).

Fornlämningarna på villatomt har en varierande omgivningsbild. Röset, 
nr 243, ligger bakom täta buskrader i en vildvuxen gräsmatta. Huset på 
tomten ligger ca 5 - 10 m från rösets kant. Närliggande tomtområde är 
risigt och vildvuxet.

Gravfältet, nr 43, ligger mellan uthus och bostadshus i en ansad gräs
matta. En cykel- och gångväg (f.d. järnvägsbank) passerar S om tomtmu
ren.

Av fornlämning nr 55 var endast resta stenar synliga i en ansad gräsmat
ta ca 10 m från bostadshus. Stensättningen var ej synlig på villatomten.

Fornlämning nr 46, en stensättning och en rest sten, ligger på gräsyta, 
avsedd för camping, väl inhägnad av staket.

Fornlämningarna på betesmarker och inom strövområden, som är kom
munens mark, ligger alla relativt synliga. Markvegetationen är naturvuxen 
och betas på de flesta områdena. Röseområdet vid Blå rör har erhållit viss 
rensning.

Utefter cykel- och gångvägen ligger fornlämning nr 48, tre domarringar, 
mer eller mindre skadade. Skadorna åsamkades vid järnvägsbygget. Områ
det är idag bevuxet med träd, buskar och högt gräs.

Runstenen Tingsflisa, nr 42, har fått sin placering i parkmark (gräsmat
ta) som genomskärs av tillfartsväg till villaområde. Runstenen ligger fritt 
och störs ej nämnvärt av kringliggande bebyggelse.

Röset Sote Hög, fornl. nr 53, har sin placering i en trevägskorsning och 
är starkt beskuren i västra och norra delen av vägkanter. Röset ligger väl 
synligt på krönet av landborgen som sträcker sig norr ut från Köpingsvik. 
Vid rätningen av vägen 1938 blev västra hälften skadad och bortschaktad, 
dock återställdes omgivningen i viss mån. Kontakten mellan fornlämning
arna nr 46 och nr 53, som förespråkades av RAÄ i ett yttrande till bygg- 
nadsplan nr 46, är så gott som obefintlig då gamla vägen samt staketet 
runt campingplatsen finns emellan.

I byggnadsplan nr 38 har fornlämning nr 47, ett röse, erhållit ”större fri
utrymme åt N och Ö”. Trots detta är intrycket att röset, på grund av sin 
ringa höjd, helt försvinner in i sin omgivning av låg gräsvegetation, enbus
kar och fritidshus.

De två stensträngarna (murrester), fornlämning nr 269 och 170, är pla
cerade i parkmark (gräsmatta) strax intill kyrkogården. Deras framtoning 
’ förstärks” genom att träd tillåts växa i och utefter stensträngarna.

De resta stenarna på och invid skolgården, fornlämning nr 57, har ett
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något underordnat läge framför allt de som finns S om skolan mitt emellan 
träd, busshållplats och skolgårdsstaket. En av stenarna står på en gräsmat
ta mitt inne på skolgården.

Röset, nr 56, som ligger snett bakom skolhuset är kraftigt belamrat med 
påfört (?) stenmaterial, skadat av lekande skolbarn (?) samt träd- och 
buskbeväxt. Strax N om röset är en pulkabacke uppförd.

Den enda fornlämning i UO som är skyltad är Blå rör, fornl. nr 28 (40 
m i diam., 3 m hög). Den ligger i ett strövområde mellan fritidsbebyggelse 
och en stugby. Skyltningen är väl synlig från vägen (Borgholm - Köpings
vik). Övriga enskilda fornlämningar når inte upp till samma dimension 
som Blå rör.

Gravfälten, som innehåller från 7 upp till 50 fornlämningar, har inte fått 
några skyltar. Dessa fornlämningsgrupper, framför allt nr 38 med sina 50 
enskilda gravmarkeringar (domarringar, runda och rektangulära stensätt- 
ningar och stenblock på underliggare), upptar stora delar av markområde
na i Köpingsvik och ger UO en karakteristisk prägel.

3.43 Ärendehandläggning

Detta avsnitt skall med ett antal exempel försöka belysa vilken karaktär 
ärendehandläggningen för Köpingsviksområdet har haft. De olika ärende
na är av både ”konflikttyp” och s.k. ”raka ärenden”. Ärenden av ”kon
flikttyp” är benämningen på de ärenden där mellan antikvarisk myndighet 
och andra intressenter mer svårlösta motsättningar uppstått. Bland dessa 
ärenden berörs, förutom de följande först nämnda som är av tidigt datum, 
tre ärenden av mycket sent datum. Ärendena är ganska tidstypiska och 
behandlar olovligt borttagande av röse, byggnation inom fornlämningsom- 
råde och olovlig schaktning inom fornlämningsområde.

De s.k. ”raka ärendena”, där handläggningstiden varit relativt kort och 
ingen eller ringa motsättning uppstått, är av varierande art, såsom tomtav- 
styckning, ledningsdragning och övertäckning.

Urvalet av ärenden har skett utifrån tanken att visa variationen i ären
den inom Köpingsviksområdet.

"Konfliktsituationer”

Det första ärendet som är från 1936—37 berör ett olagligt borttagande av 
ett gravröse. Under det tidiga 1900-talet togs otaliga rösen bort, då sten
materialet i dessa lämpade sig väl till stenkross för att användas vid väg
byggen. Detta ärende rör visserligen en fornlämning utanför UO, i Törne-
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by, men skulle säkerligen kunna gälla vilket rose som helst borttaget i 
samma syfte. Köpingsvik har haft flera rösen och andra synliga fornläm- 
ningar än vad man i dag ser, varför det troliga är att dessa rösen omvand
lats till vägmaterial. Det unika är att just röset i Törneby blev uppmärk
sammat genom en polisutredning. Den största bristen i detta ärende är, 
enligt markägaren, att röset ej varit markerat som fornlämning. En kon
fliktsituation har uppstått mellan den antikvariska myndigheten och mark
ägaren. Den förra menar att markägaren borde känt till att röset var en 
fornlämning.

Det andra ärendet visar kommunens utbyggnadssvårigheter inom det 
registrerade fornlämningsområdet i centrala Köpingsvik. Det är från 
1975-78 och rör utbyggnaden av ålderdomshemmet. Det som tydligast 
visar sig i detta ärende är ”närvaron” av fornlämningsområdet (nr 
215-216) i Köpingsvik. Den ekonomiska belastningen för kommunen som 
en arkeologisk utgrävning skulle utgöra är också märkbar. Detta tillsam
mans med kommunens utbyggnadsplaner gör ärendet svårlöst och lång
draget.

Det tredje ärendet, som är från början av 80-talet, rör byggnation av 
enfamiljsvillor inom planlagt område. Den private ägaren hade fått bygg
nadslov men ej blivit informerad av kommunen om att fastigheterna låg 
inom fornlämningsområde. Konflikten i detta ärende är väldigt påtaglig. 
Markägaren anser sig inte kunna genomföra en byggnation eftersom den 
nödvändiga arkeologiska undersökningen skulle bli alltför kostsam.

Slutligen skall tre ärenden från första halvåret av 1990 beröras. De visar 
en viss okänslighet från både kommunens och privata personers sida inför 
kulturminnesvården.

Törneby 3:2 - olagligt borttaget röse
Handlingarna finns tillgängliga på ATA och följande är en kortfattad redo
görelse för ärendets gång.

Riksantikvarieämbetet fick i mars 1938 vetskap om att fornlämningen 
”Viterör” utsatts för skadegörelse i samband med ett vägbygge.

På ämbetets hemställan företogs en polisutredning. Utredningen föran
ledde inget åtal, men ämbetet uppmanar länsstyrelsen i Kalmar att ”...all
varligt tillhålla vederbörande att vid grus-och stentäkter ställa sig föreskrifter i gäl
lande fornminnesförordning till efterrättelse samt i tveksamma fall före arbetenas 
igångsättande inhämta Riksantikvarieämbetets utlåtande” (1938-09-12).

En beskrivning av polisförhöret i mars 1938:
Vägmästare Ernst Larsson hade, på begäran av lantbrukare Einar 

Johansson, borttagit ett röse och krossat detta till makadam under decem
ber 1936 och på nyåret 1937. Vare sig Ernst Larsson eller Einar Johansson 
sade sig känna till att röset (Viterör) var ett fornminne. Vid förfrågan, av 
Ernst Larsson, hade fjärdingsmannen som varit boende på orten sedan
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barnsben svarat att han aldrig hört talas om att ifrågavarande stenröse 
skulle vara särskilt fridlyst. Frågan ställdes efter det att röset borttagits.

Vid förhöret påpekades av flera att det var en uppenbar brist att de vik
tigaste fornminnena ej blivit på något sätt förtecknade och utmärkta på 
marken.

Vid besiktning av rösets plats, efter borttagandet, återfanns en mindre 
rest av fornminnet, ett antal större, runda jordfasta stenar, en del av den 
s.k. fotringen. Diametern uppmättes till över 20 m. Röset hade till sin 
sträckning varit ovanligt stort.

Ernst Larsson påpekade att han alltid litade på vederbörande jordägares 
uppgifter. Stenröset hade inte varit märkvärdigt och inte större än många 
andra. Att röset haft ett namn sade sig Larsson ej ha kännedom om.

Maskinist Lritz Ohlsson, som skött bl.a. stenkrossen under borttagandet 
av ”Viterör”, svarade på anmärkningen att det finns så många fornminnen 
på Öland att man med avseende på ”Viterör” borde tänkt att även detta 
varit ett sådant fornminne. ”Nej, det var ingen som tänkte, vi bara arbetade.”

Vägstyrelsens ordförande Axel Danielsson bestred att han skulle vara 
ansvarig för bortskaffandet av ”Viterör”. Lian ansåg att det var vågmästa
rens sak att ta ansvar huruvida det var ett fornminne eller ej.

Kommentar
Huruvida Riksantikvarieämbetet ansåg att skadegörelsen på ”Viterör” var 
ett grovt brott eller ej framgår inte. Man hemställer om en polisutredning 
och önskar ta del av denna då den genomförts. I följebrevet till utredning
en som ämbetet sände till länsstyrelsen skrev emellertid ämbetet: ”..vill det 
synas, som åverkan övats oaktat vederbörande bort känna rösenas karaktär av 
fornlämningar.” Av detta framgår att Riksantikvarieämbetet anser att ska
degörelsen på rösena skett medvetet. Ämbetet vill inte yrka på åtal utan 
väljer att hemställa till länsstyrelsen att denna ger allvarliga påpekanden 
till vederbörande markägare om gällande föreskrifter.

Solberga 5:3 och 5:11 - utbyggnad av ålderdomshem
Ärendet avser en utbyggnad av Soldalens ålderdomshem i Köpingsvik. 
Området är beläget inom det av RAÄ markerade området där allt markar
bete måste ske under antikvarisk kontroll. På området finns två fasta forn
lämningar, nr 44, en stensättning, och nr 45, en rest sten inom ett grav- 
fältsområde, enligt RAÄ:s inventering.

Ärendets gång:
I april månad 1975 får landsantikvarien besked om att Borgholms kom

mun planerar utbyggnad av ålderdomshemmet Soldalen under 1976. Lör- 
slaget granskas av la.

Den 7 maj 1975 meddelar la att den föreslagna utbyggnaden måste få en 
annan placering eftersom det inom området finns två ovan mark synliga
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fasta fornlämningar samt att det vid en tidigare provundersökning inom 
området har visat sig finnas lämningar av förhistoriska boplatser.

Den 14 maj 1975 får la en reviderad plan på utbyggnaden.
Borgholms kommun begär, efter samråd med la, en provundersökning 

av kulturlagret inom området.
Enligt sammanträdesprotokoll (Centrala Byggnadskommitténs Arbets- 

grupp) den 7 juni 1975 anser la, med hänsyn till provgrävningens resultat, 
att utsikterna till bebyggelse inom området är mycket små.

Förslag lämnas på sammanträdet att annan lämplig plats för uppförande 
av åldringsvårdscentrum skall undersökas.

Borgholms kommun fick den 12 juli 1975 en beräkning från RAÄ av de 
arkeologiska kostnaderna.

Enligt sammanträdesprotokoll (CBA) den 21 juli 1975 ansåg man att 
utbyggnaden vid Soldalen ej var genomförbar ur ekonomisk och tidsmäs
sig synpunkt. Sammanträdet beslutade enhälligt ”att avföra tanken på place
ring av ett åldringsvårdscentrum vid Soldalen”. Sammanträdet beslutade även
ledes att undersöka tre olika alternativ till placering av åldnngsvårdscent- 
ret.

Den 27 augusti 1975 ombads la att ge sin arkeologiska synpunkt på två 
av alternativen.

Den 5 september 1975 meddelar la att båda de föreslagna alternativen 
kräver arkeologisk undersökning, dock det ena i mindre omfattning.

Den 12 november 1975 far la besked fran Borgholms kommun att de 
alternativa placeringarna är borta ur bilden och att det trots allt skall byg
gas vid Soldalens ålderdomshem. La ombeds yttra sig om det nya förslaget.

Den 12 januari 1976 framkommer det i brev från Ölandskontoret till la 
att provundersökningar maste göras pa den nu föreslagna byggnadsplat- 
sen.

Den 5 mars 1976 beställer Borgholms kommun provundersökning av 
det berörda området.

Undersökningen utförs av Ölandskontoret den 21-24 juni 1976.
Den 26 oktoberl976 anhåller Borgholms kommun om yttrande av la 

över det tredje och omarbetade förslaget till tillbygnad av Soldalens ålder
domshem.

Den 25 november 1976 meddelas att la ej har några erinringar ur antik
varisk synpunkt förutsatt att hänsyn tages till de resultat som provunder
sökningarna givit.

Den oO maj 1978 ansöker Borgholms kommun hos läa om tillstånd 
enligt fornminneslagen att få utföra schaktningsarbeten inom berört områ
de.

Den 12 junil978 meddelar Ölandskontoret Borgholms kommun att 
schaktning och avbaning bör ske under antikvarisk kontroll.

Den 16 augusti 1978 får Borgholms kommun av läa tillstånd till bortta
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gande av fast fornlämning under förutsättning att kommunen följer villko
ren för antikvarisk kontroll. (Som fast fornlämning menas det område som 
vid fornminnesinventeringen markerats med nr 216, ”svarta jorden”.)

Arkeologisk undersökning företogs inom det berörda området under 
tiden den 20 oktober- den 4 december 1978.

Vid undersökningen framkom fler gravar än som kunde förutses vid 
kostnadsberäkningen, vilket fördyrade och förlängde undersökningen.

Arbetet med tillbyggnaden av Soldalens ålderdomshem kunde ta sin bör
jan.

Kommentar
Av de genomgångna handlingarna att döma har Borgholms kommun, i de 
olika steg som krävs för en byggnation inom Köpingsviks fornlämnings- 
område, varit i kontakt med de antikvariska myndigheterna. Man har 
genom sammanträden och samråd arbetat sig fram till det slutliga resulta
tet, vilket för den antikvariska sidan inneburit arkeologisk utgrävning och 
borttagande av fast fornlämning. Kommunen har inte på något sätt agerat 
i negativ riktning vad det gäller fornlämningarna utan följt de anvisningar 
och resultat som den antikvariska sidan givit.

Tingsene 1:1, 1:15 och 1:18 - villatomter med bygglov
Detaljplan för det aktuella området fastställdes 1966, varvid länsstyrelsen 
lämnade upplysning om då kända fornlämningar. Kommunen har vid flera 
tillfällen informerats om nya resultat efter revideringen av fornminnesre- 
gistret 1975-76. Dessutom blev länsstyrelsen 1981, av Ölandskontoret i 
Borgholm, ombedd att underrätta Borgholms kommun och den då aktuelle 
markägaren till fastigheterna om fornlämningarnas utsträckning inom 
nämnda område.

Ölandskontoret fick 1983 kännedom om att fastigheterna skulle bebyg
gas och att det fanns byggnadslov för tomterna. Byggnadsnämnden hade 
dock ej upplyst den nuvarande fastighetsägaren om att det fanns fornläm
ningar inom området.

Ägaren uppmanades av länsstyrelsen att söka tillstånd för arkeologisk 
undersökning innan byggnation kan påbörjades.

Byggnadsnämnden har vid kontakt med länsstyrelsen ifrågasatt länsan- 
tikvariens rätt till ingripande inom byggnadsplan när bygglov föreligger, 
varvid denne påpekade att länsstyrelsen, som antikvarisk myndighet, är 
skyldig att befatta sig med kulturminnesvården.

Sökanden (ägaren till fast. Tingsene 1:1, 1:15 och 1:18) återkallade 
emellertid ärendet 1983-07-25 (på grund av för höga kostnader i samband 
med utgrävning?).
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Kommentar
Kommunens (Borgholms byggnadsnämnd) agerande i det aktuella fallet, 
dvs. underlåtenhet att meddela fastighetsägaren om förekomst av fornläm- 
ningar inom området, är förvånande, eftersom man vid flera tillfällen av 
antikvarisk myndighet blivit upplyst om rådande fornlämningsförhållande 
inom Köpingsvik. Förvånande är också att byggnadsnämnden ifrågasätter 
länsstyrelsens befogenheter och att man därmed inte beaktar de skyldighe
ter man har när det gäller att följa lagar och förordningar.

Problem med markägare, som inte beaktar den information som ges om 
fornlämningar och de regler som gäller vid schaktningar och byggnation i 
samband med fornlämningsområden, har Kalmar länsmuseum och länssty
relsen i Kalmar län fortfarande. Detta trots att kommunen (Borgholm) vid 
upprepade tillfällen fått besked om att alla markarbeten inom Köpings- 
viksområdet måste föregås av antikvarisk kontroll.

I det följande lämnas tre exempel från Köpingsviksområdet på brott mot 
Kulturminneslagen. Uppgifterna är inhämtade hos länsantikvarien i Kal
mar. Händelseförloppet för alla tre daterar sig till första halvåret 1990.

Det är både kommunen och privata markägare som gjort sig skyldiga till 
överträdelse av kulturminneslagen (SFS 1988:950) genom brott mot § 6.

Tillstånd till borttagande av fornlämning hade givits av länsstyrelsen 
under villkor att arkeologiska undersökningar föregick byggnadsarbetena.

Solberga 4:8, ägd av Ölands Värdshus AB (privat ägare), gavs av läns
styrelsen tillstånd i tre omgångar till tillbyggnadsarbeten (1990-03-23, 
1990-05-17 och 1990-05-18). Fastighetsägaren/sökanden hade blivit välin
formerad om fornlämningens omfattning, det vikingatida/ tidigmedeltida 
kulturlagret (fornl. nr 216).

Efter information från Kalmar länsmuseum blir länsstyrelsen uppmärk
sam på att olovlig schaktning företagits (en grop 2x2 m och 1 m djup) 
samt att återstående kulturlager övertäckts med makadam.

Länsstyrelsen lämnar in en anmälan den 29 maj 1990 till åklagarmyn
digheten i Kalmar om brott mot kulturminneslagen.

På Solberga 1:25, som ägs av Borgholms kommun, har kommunen 
begärt tillstånd till undersökning av fast fornlämning, en stenåldersboplats 
av icke känd omfattning (fornl. nr 188). Tillstånd till undersökning gavs 
1988-10-18. Detaljplan gällande för området har varit föremål för samråd 
med länsstyrelsen.

Kommunen informerades om att enligt beslut av länsstyrelsen får 
arbetsföretag ej påbörjas förrän arkeologisk förundersökning gjorts.

Del av fastigheten såldes av kommunen utan att köparen informerades 
om fornlämningen eller länsstyrelsens beslut. I början av maj 1990 upp
märksammas att schaktningsarbeten påbörjats. Länsstyrelsen begär en för
klaring från Borgholms kommun.

Schaktentreprenören, Skanska, och Borgholms kommun blev därefter
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informerade om vilket område som ej fick schaktas bort och att undersök
ningen av stenåldersboplatsen ej var färdig.

1990-05-22 upptäckte länsmuseet att resterande undersökningsyta bort
schaktats. Vid ett möte mellan bland annat biträdande länsantikvarien och 
en representant för kommunen meddelade den senare att schaktningsarbe- 
tena kommer att fortsätta.

1990-05-29 lämnar länsstyrelsen en anmälan om brott mot kulturmin
neslagen till åklagarmyndigheten i Kalmar.

Området Solberga 1:25 m.fl., som ägs av Borgholms kommun innehåller 
del av nämnda stenåldersboplats. Kommunen får av länsstyrelsen 1990- 
04-25 tillstånd till borttagande av fornlämning. Arkeologisk undersökning 
skall ske före borttagandet. Kommunen informeras också om att detta till
stånd gäller etapp 2 av förundersökningen. Eventuellt kommer fortsatt 
undersökning att företagas.

1990-06-29 får länsstyrelsen besked om att olovlig schaktning förekom
mit inom Solberga 1:25. Borgholms kommun och Riquma Fastighets AB 
(som köpt en del mark inom fastigheten) fick av biträdande länsantikva
rien information, vid ett möte 1990-05-28, om stenåldersboplatsens 
utsträckning. Det utförda schaktningsingreppet ses av länsantikvarien som 
ett medvetet brott mot kulturminneslagen

Länsstyrelsen lämnar 1990-07-18 in en anmälan till åklagarmyndigheten 
i Kalmar.

Alla tre ärendena har på begäran föredragits för landshövdingen.
Vid samtal med åklagarmyndigheten i Kalmar (den 13 december 1990) 

lämnas besked att ärendena ligger hos polisen för undersökning. Åklaga
ren i ärendet med Ölands Värdshus AB menar att den här typen av förseel
ser (ingrepp i fornlämningsmark innan kontakt med antikvarisk myndighet 
tagits) kan stoppas genom att vid anmälan snabbt avspärra området där 
ingreppet gjorts. Avspärrningen kan göras av antingen länsstyrelsen eller 
åklagaren. Genom denna åtgärd kan man få stopp på olovliga schaktning- 
ar, vars enda syfte är att slippa bekosta arkeologiska undersökningar.

Borgholms kommun kommenterar i november 1990 anmälan till åkla
garmyndigheten och menar att det blev ett större ärende än det hade 
behövt bli. En av orsakerna till ärendets gång kan, enligt byggnadsnämn
dens ordförande, vara personkontakterna. Det hela har förstorats upp. 
Fornlämningsområdena har beskrivits som mycket större än vad de i verk
ligheten är. Man kan beklaga, säger ordföranden vidare, att schaktning 
utförts innan antikvariska undersökningar gjorts, men nu efteråt är det 
bara att avvakta en utredning och se vilken skada det har blivit. Från kom
munens sida är uppfattningen att skadan inte är speciellt stor. ”Det är inte 
vår avsikt att bryta mot lagen”, säger byggnadsnämndens ordförande avslut
ningsvis.



346 Fallstudier Köpingsvik

”Raka” ärenden

Till skillnad från ärenden som har en långdragen handläggning och orsa
kar konflikter mellan olika intressen finns även sådana ärenden där hand- 
läggningstiden är kort och där fornlämningensAarnas behov blir tillgodo
sedda, om inte i ursprungsförslag så efter ett enkelt påpekande. Här följer 
några ex. på sådana ärenden. Uppgifterna är hämtade från ATA, Kalmar 
länsmuseum och länsstyrelsens arkiv.

I ] 1957 sker en avstyckning från fast. Klinta 1:18. Ägaren är villig att följa 
de villkor ämbetet uppställer för bevarande av de fasta fornlämningarna 
som finns inom fastigheten.

i 1 1958 sker avstyckning från fast. Klinta 2:15. Ämbetet har ur antikvarisk 
synpunkt inget att erinra mot avstyckningen, 

i 1976 sker en dragning av VA- ledning inom fast. Köping 1:8. La anför 
att hela ledningsdragningen skall stå under antikvarisk kontroll, vilket 
sköts av Ölandskontoret. I övrigt tillstyrks arbetsföretaget. Borgholms 
kommun förbinder sig att bestrida kostnaderna för den antikvariska 
kontrollen.

□ 1979 ger läa tillstånd till schaktning inom område för fast fornlämning 
(fornl. nr 216) på fast. Klinta 21:1. Arbetet skall ske under antikvarisk 
kontroll. Ölandskontoret utför detta uppdrag.

M 1984 får Borgholms kommun tillstånd att övertäcka fast fornlämning 
(del av fornl. nr 215) vid anläggandet av en vändplats.

13 1986 ger läa tillstånd till att sätta upp en privat glasskiosk på fast. Sol
berga 3:2, vilken ligger inom fornlämningsområde (nr 216). Inga åtgär
der får dock vidtagas i marken.

De genomgångna exemplen är ett urval av alla ärenden som trots allt flyter 
relativt komplikationsfritt.

3.44 Arkeologisk verksamhet

Ölandskontoret

Riksantikvarieämbetet startade 1969 antikvarisk verksamhet på Öland 
genom att förlägga Ölandskontoret till Borgholm. Dessförinnan sköttes 
bevakning och undersökning på Öland av länsmuseet i Kalmar (landsan
tikvariens arbetsplats) på uppdrag av RAÄ. Behovet av ett speciellt 
Ölandskontor framkom bland annat av två anledningar: dels genom 
undersökningen av offerplatsen Skedemosse 1959 och den därav följande
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intensivstudien av området som visade en mängd överodlade fornlämning- 
ar, dels genom tillkomsten av Ölandsbron med allt vad den innebar av 
arkeologiska undersökningar i samband med vägdragningar och tillfarter.

I nära samarbete med arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) startade konto
rets verksamhet. Detta samarbete gav, genom bl.a. anslag och arbetskraft 
från AMS, möjlighet att utvidga undersökningar i anslutning till särskilt 
intressanta exploateringsgrävningar.

Förutom antikvarisk bevakning och undersökning har även annan verk
samhet bedrivits, till exempel en byggnadsinventering. Denna inventering 
av Ölands radbyar, vilka aldrig skiftades på 1800-talet och därför bevarat 
sin ålderdonmliga prägel, låg färdig 1978. Materialet från inventeringen 
(Beskow-Sjöberg, M. 1978) var bland annat tänkt att användas i bygg
nadsnämndernas arbete för bedömning av nybyggnation i och kring rad by
arna. Inventeringsrapporten har använts som underlagsmaterial till försla
get till Öpl 1990 för Borgholms kommun.

Situationen för Ölandskontoret förändrades från och med mitten av 70- 
talet, då AMS fick göra omprioriteringar av sin verksamhet och sänka 
anslagen till kontoret. Personalstyrkan minskades från att ha varit drygt 
10 personer till 3-4 st. Inriktningen på kontoret blev mer och mer att 
rädda det som skadats och var på väg att förstöras. Fortfarande fanns 
dock den uppdragsfinansierade verksamheten med sina exploaterings- 
undersökningar.

Ännu 1978 sades det: ”...riksantikvarieämbetets platskontor i Borgholm även 
i framtiden kan se fram emot en omfattande verksamhet inom det kulturhistoriska 
området, kanske främst i den form någon liknat vid ett arkeologiskat fältlasarett.”
(Damell, D. 1978.)

Kontoret lades ned den 1 juli 1984 och hade en avvecklingsperiod fram 
till den 1 maj 1986. Härefter har den antikvariska verksamheten på Öland 
lagts över på Kalmar länsmuseum.

Ölandskontorets utgrävningar har varit av två slag: nödvändiga exploa
teringsgrävningar och forskningsgrävningar (självvalda objekt och områ
den). Slutredovisningar av uppdrag från grävningar och kontroller ger en 
viss bild av den antikvariska verksamheten som i Köpings socken främst är 
koncentrerad till Köpingsviks samhälle. Kontroll av väg- och ledningsdrag
ning förekommer också i socknen som helhet.

Under tiden 1967-1984 (Ölandskontorets verksamhetsperiod samt 
material från två år tidigare) fördelar sig exploatörerna/uppdragsgivarna 
på följande sätt: Borgholms kommun 47 % av uppdragen, privata 43 % 
och RAÄ 10 %. Uppdragen rör sig i huvudsak om vägärenden, VA-ären- 
den och byggnation av olika slag inom fastighet.

En del av uppdragen, mer än en fjärdedel, är av klar fritids-Zturistrelate- 
rad karaktär. Det gäller framför allt exploatering av fritidshustomter. 
Andra uppdrag, såsom ledningsdragningar och trafikrelaterade företag,
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Fig. 10. Olandskontorets uppdrag i Köpingsviksområdet fördelade per ar.

kan mycket väl tjäna mer än ett ändamål varför turismen som orsak kan 
vara av större omfattning.

Ölandskontorets uppdrag inom Köpingsviksområdet kan illustreras dels 
genom mängden uppdrag fördelade per år (fig. 10), dels genom orsaken till 
uppdragen (fig. 11) samt vem som varit uppdragsgivaren (fig. 12). I denna 
redogörelse är endast medtagna de uppgifter som framkommit genom Riks-
ANTAL
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Fig. 11. Ölandskontorets uppdrag i Köpingsviksområdet fördelade i orsak per år.
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Fig. 12. Ölandskontorets uppdrag i Köpingsviksområdet fördelade på uppdragsgi
vare och år.

antikvarieämbetets slutrapporteringsblanketter, vilka fylls i efter varje 
avslutat undersökningstillfälle.

I ett större sammanfattande arbete, projektet Medeltidsstaden, har hela 
Köpingsviks antikvariska situation blivit redovisad (1990). Där finns upp
gifter om arkeologiska undersökningar och observationer, bevakning av 
utschaktade områden och synliga fornlämningar. Materialet har samlats in 
av Ölandskontoret och större delen av undersökningarna har gjorts under 
Ölandskontorets verksamhetsperiod. Detta material är samlat i ett arkeo
logiskt register, som för Köpingsvik till och med 1988 omfattar 117 regis
treringar. I det arkeologiska registret finns medtaget alla iakttagelser som 
rapporterats av arkeolog eller ortsbefolkning i samband med arkeologiska 
undersökningar, arkeologiska dokumentationer vid schaktmngar och arkeo
logiska provundersökningar. (Det fullständiga arkeologiska registret förva
ras och hålls aktuellt på Riksantikvarieämbetet.) Ett par registreringar 
omfattar flera undersökningar och observationer (som mest 42 st., från vid 
breddning av väg under 1970-71). Varje enskild åtgärd, utom ett antal 
tidiga iakttagelser och åtgärder, redovisas i fig. 13. De tidiga iakttagelserna 
och åtgärderna som är 17 st. sträcker sig från 1779 fram till 1940-talet. 
Dessa iakttagelser rör sig framför allt om undersökningar av rösen eller 
högar och under mark påträffade gravar. I de fall när orsaken till under
sökningen finns angiven är denna schaktning för bostadshus eller annat 
markarbete.

Samtliga undersökningar, med undantag av en (se nedan), har utförts vid 
exploateringar; de flesta i samband med olika typer av schaktningar. I 
Medeltidsstaden nr 77, Köpingsvik, finns endast i undantagsfall uppgifter 
om orsaken till exploateringen (ex. breddning av väg, schaktkontroll av 
VA-ledningar). Ingen uppgift finns heller om uppdragsgivare för exploate
ringarna (kommun, privat o. likn.). Det som registret visar är omfattning-
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en av de arkeologiska företeelserna i Köpingsvik samt även omfattningen 
av Ölandskontorets verksamhet, framför allt över tid.

En undersökning har gjorts i vetenskapligt syfte. 1973 grävde man prov
schakt på 17 olika fastigheter för att försöka fastställa den 
vikingatida/medeltida boplatsens utbredning. Samtidigt utfördes också en 
fosfatkartering, vars syfte var att försöka avgränsa stenåldersboplatsen 
inom Köpingsvik. En mindre kompletterande kartering gjordes 1983 strax 
öster om Klinta by. Skillnaden i mängden åtgärder per år (fig. 10 och 13) 
beror på att fig. 10 endast visar slutrapporteringen av uppdragsbaserad 
utgrävningsverksamhet och att fig. 13 även visar arkeologiska iakttagelser 
som ej har lett fram till undersökning (utgrävning).

Vid förfrågan om varför Ölandskontorets verksamhet lades ned, förkla
rade Gustaf Trotzig (numera chef för fornminnesavdelningen på RAÄ) att 
eftersom UV-kontoret i Borgholm baserade sin verksamhet i första hand 
på de uppdrag som kom i samband med brobygget och de i anslutning till 
detta bygge berörda vägarna och tillfarterna så blev arkeologerna utan 
arbete när dessa uppdrag var slutförda. En tid höll man ”konstgjort” liv i 
kontoret genom mindre grävningar men när även AMS-finansieringen av 
grävningar upphörde fanns inga pengar till fortsatt verksamhet. UV-konto- 
ren fungerar så länge det finns arbete, dvs. så länge det finns uppdragsgiva
re som vill ha arkeologiska undersökningar utförda. Kontoren måste läg
gas ned och flyttas den dagen arbetet tar slut.

19 5 0 - 52. -54 -Ufa -U -14 -16 -18 -80 -82 "94 -86-to -62 -64
-53 -55 -13 -15 -n -19 -81 -83 -85

Fig. 13. Antal enskilda åtgärder (observation, undersökning, bevakning etc.) per 
år, baserade på Arkeologiskt register för Köpingsvik.
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Efter Ölandskontor et

Enligt byggnadsnämndens i Borgholms kommun ordförande (1990) har 
nedläggningen av Ölandskontoret inte inneburit någon fördröjning av 
ärendehandläggningen av planerna för Köpingsviksområdet. Ordföranden 
har endast suttit 1 1/2 år men anser sig ändå kunna ha den här uppfatt
ningen. Detta är tvärt emot vad dåvarande byggnadschefen i Borgholm 
anmärkte vid ett samtal 1985, där han påpekade att nedläggningen absolut 
kommer att innebära en fördröjning. Nämndens nuvarande ordförande 
menar att avståndet (mellan Borgholm och de antikvariska myndigheterna 
i Kalmar) inte har någon betydelse. Telefonen är trots allt den kortaste 
vägen.

Vid behov tar kommunen kontakt med länsstyrelsen. Dessutom bor en 
hel del av länsmuseets antikvariska personal på Öland, och dessa har en 
god kännedom om förhållandena på ön.

Vid samtal med en planarkitekt på K-Konsult i Kalmar 1984 (företaget 
har varit och är konsult till Borgholms kommun och är ansvarigt för fram
ställning av byggnadsplaner för Köpingsviksområdet) anmärkte även 
denne att man såg mycket negativt på att Ölandskontoret skulle försvinna. 
Det har skett en del personalförändringar på K-Konsult, varför det i 
november 1990 ej går att få kontakt med personal som har haft hand om 
planläggningen både före Ölandskontorets upphörande och efter. Hos dem 
på K-Konsult som 1990 hade hand om ärendena för Borgholms kommun 
är uppfattningen att kontakterna med antikvarisk personal löper lika bra 
där som i andra kommuner i Kalmar län. Det finns upparbetade kanaler 
för dessa kontakter. Det kan dock hända att det var bättre förr i och med 
att den antikvariska personalen satt i Borgholm, men som sagt, uppfatt
ningen är att det flyter bra. Planförslagen skickas till både länsstyrelsen 
och länsmuseet.

Vid kontakt med ett arkitektkontor i Borgholm, som fungerar som kon
sult till både privata uppdragsgivare och kommunen, lämnades uppgift om 
att det inte upplevs som någon skillnad i handläggningen av ärendena mel
lan Ölandskontorets verksamhetsperiod och tiden därefter. Det är mer en 
fråga om vilken kontakt man har med skilda personer. Om det finns en 
personlig relation går det alltid att improvisera så att behandlingen av 
ärendena flyter smidigt. Däremot, om arkeologerna upplevs som väldigt 
byråkratiska, vilket gällde en del av personalen på Ölandskontoret, blir 
kontakterna negativa.

I stort sett är det ingen skillnad om det är ett kontor på Öland eller i 
Kalmar (länsmuseet i Kalmar) som handhar ärendena. Det är bara några 
mils skillnad i avstånd och det är till viss del personer i Kalmar som tidiga
re arbetade i Borgholm.
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En av arkitekterna hade den uppfattningen att kommunens tjänstemän 
har speciella synpunkter på arkeologi. Han menade att de upplever arkeo
loger och fornlämningar som hinder.

Vid samtal med biträdande länsantikvarien i Kalmar framkom att kom
munens kontakter med Ölandskontoret fortsatte under det att kontoret 
avvecklades. Man tog informella kontakter med den personal som fanns 
kvar. Detta fortsatte även efter det att kontoret lagts ned. Kommunen drog 
sig i det längsta för att ta kontakt med myndigheterna på fastlandet, dvs. 
länsmuseet och länsstyrelsen. Man kan säga att kommunens kontakter 
med den antikvariska sidan märkbart försämrades efter det att kontoret 
lades ned. Senare, strax efter valet -88, skedde en dramatisk förbättring. 
Detta berodde till största delen på att det tillsattes en ny orförande i bygg
nadsnämnden. Den förutvarande hade enligt biträdande länsantikvarien en 
kraftig aversion mot framför allt antikvarier och arkeologer. Kontakten 
med den nuvarande ordföranden fungerar bra genom det samrådsförfaran- 
de som etablerades efter valet. Dessutom har man också börjat träffas på 
informell basis någon gång i månaden. Byggnadsnämndens ordförande, 
stadsarkitekten och biträdande länsantikvarien träffas och går igenom 
aktuella ärenden för att finna lösningar på ett tidigt stadium.

Länsmuseet i Kalmar har också byggt upp en arkeologisk uppdragsverk
samhet. Denna fungerar enligt biträdande länsantikvarien bättre än 
Ölandskontorets verksamhet under de sista åren. Detta faktum bidrar 
antagligen till att nuvarande byggnadsnämndens ordförande har en positiv 
inställning till de antikvariska myndigheterna och kontakterna med dem.

3.45 Fornlämningar som turistattraktion

Ölänningar, fornlämningar och turism

Att ölänningarna är stolta över sina fornlämningar (fornborgar, runstenar 
och stora gravfält) finns det exempel på. Men besvärligheter uppstår när 
det finns fornlämningar (oftast obetydliga eller rent av under mark dolda) 
på den egna tomten. Då heter det att fornlämningarna hindrar utveckling
en. Denna dubbla inställning är inte märklig, eftersom det handlar om 
människor boende i en oerhört fornlämningsrik miljö som samtidigt är 
expansiv och av stort intresse inom ett annat område, nämligen turismen.

Tidigare grävande arkeologer (t.ex. Mårten Stenberget) under 40- och 
50-talen hade en spontan kontakt med ölänningarna. Man berättade om 
fynden som gjordes och om människorna som använt dem. Den förhistoria 
som grävdes upp var ölänningarnas egen.

Tendensen att fynden försvann från Öland, Ölands historia lyftes bort,
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och hamnade i Stockholm eller Kalmar fanns redan tidigt. Den försvann 
inte när Ölandskontoret etablerades. Man grävde, fynden försvann till 
Stockholm och inget blev publicerat. Arkeologerna på Ölandskontoret, 
som enskilda personer, fick fin kontakt med folk ute i bygderna. Många 
arkeologer är (var) bosatta på ön och dessa besitter en stor kunskap om 
förhistorien och om de förhållanden som råder på Öland. Samtidigt kan 
dessa ”hålla ögonen på” vad som sker och informera om fornlämningar.

De fornlämningar som nämns i turistreklamen för Öland är framför allt 
de större objekten (ej miljöer) som t.ex. Eketorps fornborg på södra Öland 
och Borgholms slottsruin strax väster om Köpingsviksområdet. De är 
naturligtvis också försedda med vägvisande skyltar.

Vid genomläsning av turistbroschyren för 1990 finner man att en del av 
sommarevenemangen var förlagda till några fornborgar samt att en forn- 
lämningsvandring ordnades av en lokal hembygdsförening. En karta i bro
schyren med Ölands sevärdheter utsatta upplyser om bl.a. Köpings klint, 
”en vacker överhängande klint med flera domarringar och andra fornlämningar”. 
Dessutom finns fyra fornborgar och ett antal gravfält markerade.

Kulturminnena har också fått ett uppslag i turistbroschyren. ”Upptäck 
forntiden på Öland”, säger riksantikvarien i en kort text, där några av forn- 
lämningarna också presenteras i bild och text.

Fornlämningarna inom UO är överhuvudtaget inte skyltade utom i ett 
fall, som nämnts tidigare, Blå rör som ligger mellan Borgholm och 
Köpingsvik.

Fornlämningarna inom UO som skulle kunna vara en del av ett positivt 
markutnyttjande finns, med undantag för Köpings klint, över huvud taget 
inte med i någon turistpresentation av Köpingsviksområdet.

Till sist vad det gäller turismen, skall även nämnas ett projekt som är i 
full gång på Öland. Det berör visserligen inte UO direkt men kan säkerli
gen sätta sina spår även i detta område.

Projektet, som har fått namnet ”Fhstorium”, finansieras av privata 
medel och leds av Ölands Turistförening. Till projektet har knutits bl.a. en 
arkeologisk ämnesexpert. Målsättningen är att en utställning på Träff
punkt Öland (turistinformation vid brofästet på Ölandssidan) skall stimu
lera intresset för öländsk arkeologi och kulturhistoria. Utställningen skall 
aktivera besökaren till utflykter i tid och rum. Man vänder sig inte bara till 
turister utan även till andra grupper såsom ölänningar, skolelever, pensio
närer m.fl.

Invigningen av utställningen var den 18 maj 1991. De ekonomiska för
utsättningarna har senare ändrats.
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3.46 Sammanfattande synpunkter på Köpingsvik

Köpingsviksområdet har genom det insamlade materialet visat sig vara ett 
mycket unikt område. Unikt på grund av den stora mängd fornlämningar, 
synliga såväl som under mark dolda, som förekommer. Men också områ
dets kraftiga utnyttjande som turistort under några hektiska sommarmåna
der varje år har bidragit till det unika i denna fornlämningsrika miljö. 
Turisterna har stora möjligheter att uppleva fornlämningarna (runstenar, 
rösen, stensättningar, högar etc.) i deras naturliga miljö. Än så länge. 
Köpingsviksområdet har sorgligt nog (vilket det inte är ensamt om) varit 
drabbat av representanter från kommunen och privatpersoner som visat 
ringa eller ingen förståelse för kulturmiljövärden. Bostads- och servicebe
byggelse liksom turistanläggningar och campingplatser expanderar inom 
Köpingsvik. Det sker på bekostnad av fornlämningar och fornlämnings- 
områden. Arbetsföretag försöker att kringgå kulturminneslagen genom att 
starta byggen (schaktningar och andra markarbeten) utan att ta kontakt 
med antikvariska myndigheter. Genom sådant agerande förloras möjlighe
ten att ta till vara den kunskap om förhistorien som fortfarande finns dold 
under marken i Köpingsviksområdet. Samtidigt visar det en oerhörd non
chalans för det som betecknas som kulturmiljöer. Det visar också att man 
varken följer lagen eller bidrager till utforskandet av förhistorien.

Turismen i Köpingsviksområdet har satt sina spår bl.a. genom den stora 
mängd fritidsbebyggelse som finns spridd i området. De första fritidshusen 
byggdes och utnyttjades som fritidshus. Under de senare årtiondena har 
det skett en omvandling från fritidshus till permanenthus men även tvärt
om har skett. Nybyggnationen av fritidshus har gjort att det blivit dels en 
förtätning i redan befintliga sommarstugeområden, dels en större areal 
som tagits i anspråk. När det gäller nybyggnation över huvud taget har det 
även blivit större bostadsområden för permanenthus. Med stöd av fritids
husinventeringen (1977) bedöms UO som ett område med tät fritidsbebyg
gelse.

I översiktsplaneringen har turism och friluftsliv kraftigt poängterats och 
Köpingsviksområdet ses som ett intresseområde för dessa. Fritidsbebyggel
sen, som enligt områdesplanen (1984) skall vara mycket begränsad, får i 
översiktsplanen (samrådshandling 1990) en mer framträdande plats. I 
denna senare plan ser kommunen positivt på bl.a. en komplettering med 
ytterligare fritidshus. Komplettering och förtätning av bostadsbebyggelse 
över huvud taget skall också ske inom områden med fornlämningar. Flär 
blir det en konkurrens mellan kulturminnesvårdens intressen och bebyggel
seintressen. Det berörda bebyggelseområdet är det som nämns i länsstyrel
sens yttrande över planförslaget. Det påpekas dock generellt i planen att 
fornlämningar är skyddade genom FML.
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I länsstyrelsens, planeringsavdelningens (vari länsantikvarien ingår), ytt
rande över planförslaget till områdesplan nämner man bl.a. att det för 
markarbeten erfordras tillstånd enligt FML. Detta påpekande görs endast i 
samband med ett av de i planen föreslagna bebyggelseområdena. Övriga 
bebyggelseområden som troligen är i lika hög grad belägna i eller i närhe
ten av fornlämningsområden omnämns ej i detta sammanhang.

Länsstyrelsens naturvårdsenhet visar genom ett eget yttrande över plan
forslaget på självständighet i förhållande till planeringsavdelningen. Läns- 
antikvarieavdelningen som ingår som en del i planeringsavdelningen fram
träder (i behandlingen av planforslaget till områdesplanen) därför inte lika 
tydligt som en enhet där speciella målsättningar eftersträvas. Naturvårds- 
enheten kan däremot genom större resurser (bl.a. fler tjänster) uträtta ett 
”mer synligt” arbete.

I länsstyrelsens nuvarande organisation ingår Kulturmiljöenheten, där 
länsantikvarietjänsten finns, i planeringsavdelningen. Kulturmiljöenheten 
och miljövårdsenheten (nuvarande namn på naturvårdsenheten) avger till
sammans med övriga enheter inom planeringsavdelningen yttranden över 
planfrågor. På ett tidigt stadium i planeringen kan enskilda enheter om det 
är nödvändigt avge yttranden i speciella fall. Detta underlättar den fortsat
ta planeringen. Varje enhets argument tas i beaktande och exempelvis ett 
avstyrkande utifrån antikvariskt faktamaterial blir inte ersatt av ett tillstyr
kande från någon annan enhet.

Den stora mängd tillfälliga övernattningsmöjligheter (campingplatser, 
campingstugor, pensionat och liknande) som finns i Köpingsviksområdet 
har en relativt jämn spridning utefter kuststräckan. Dessa möjligheter till 
övernattning mnebär att det under turistsäsongen kan bli minst en fem- 
dubbling av antalet människor i området (ca 1 000 invånare i Köpings
viksområdet + ca 4 000 turister). Det troliga är dock att antalet turister i 
området är mycket större. I översiktsplanen nämns att det 1988, i Borg
holms kommun, var ca 2 706 500 övernattningar.

Köpingsviksområdets fornlämningar och fornlämningsområden ligger i 
och gränsar till campingplatser och övriga områden tillgängliga för frilufts
liv. Möjligheten för turister att utnyttja de kringliggande områdena, med 
bland annat fornlämningar, är därför stor. Tillgängligheten är acceptabel. 
Det som saknas är informationsskyltar till respektive fornlämning och 
fornlämningsområde. Av denna anledning, att skyltar saknas, ses fornläm- 
ningarna inte som attraktiva inslag i turist- och fritidsmiljön. Man har 
svårt att uppleva något som positivt när man inte vet vad det är.

Det genomgångna detaljplanematerialet visar att antikvariska myndighe
ter (la, RAÄ, läa) på olika sätt kommit till tals vid behandlingen av planer
na. Det har framför allt skett genom yttranden och upprepade påpekan
den. Beaktandet av yttrandena, vid fastställelse av planerna, har skett i en 
hel del fall. Bland annat åtgärdades områdesutformningen kring Tingsflisa,
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en väg flyttades från fornlämningsområdet och fornlämningarna lades i 
vad som betecknas som ett sammanhängande grönområde. I så gott som 
alla detaljplanerna finns fornlämningarna markerade på plankarta. Detta 
har dock i vissa fall skett efter påpekande från antikvarisk myndighet.

Ölandskontorets verksamhet och den arkeologiska verksamheten över 
huvud taget inom UO präglas framför allt av att det hela tiden har skett en 
expansion av villa- och fritidshusbebyggelse. Denna ökning av husbebyg
gelsen har i sin tur gett upphov till markarbeten av annan art; lednings
dragningar och vägförbättringar.

Utgrävningarna i samband med markarbetena har bidragit till att öka 
kunskapen om Köpingsviksområdets förhistoria. De synliga fornlämning
arna (framför allt gravmarkeringar) blir genom de utgrävda, under mark 
dolda fornlämningarna (bl.a. boplatslämningar) ”placerade” i sitt förhisto
riska sammanhang. Tolkningarna av det arkeologiska materialet förändras 
ständigt. Detta gör det möjligt att visa en ”levande” bild av förhistorien, 
med allt vad det innebär av synliga fornlämningar och framgrävda fynd.

Förutsättningen för att kunnna förmedla bilden av förhistorien och att 
kunna visa kulturmiljön med alla dess olika inslag är att synliga fornläm
ningar och fornlämningsmiljöer får en tydlig och intresseväckande skylt
ning. Det stora värde som finns i fornlämningar inom ett attraktivt turist- 
och fritidsområde borde kunna utnyttjas. Den påbörjade arkeologiska och 
kulturhistoriska utställningen vid infarten till Öland kan vara en start till 
förmedlandet av förhistorien. En logisk följd skulle kunna vara att respek
tive turistbyrå och/eller kommun fortsätter med information om de lokala 
företeelserna.

När kunskapen om vår förhistoria på det lokala planet finns på bred bas 
är risken inte lika stor att byggföretag (privata eller kommunala) bryter 
mot gällande lagar och bestämmelser. Det gäller också att få berörda par
ter att ta del av den information som de antikvariska myndigheterna läm
nar om fornlämningar och utbredning av fornlämningsområden, både syn
liga och under mark dolda.
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3.5 Göteryds socken
Berta Stjernquist

3.51 Inledning

Geografisk beskrivning

Göteryds socken i Älmhults kommun är ett utpräglat skogs- och små- 
bruksområde. Det finns två orter med tätare bebyggelse. I väster ligger 
Göteryds kyrkby som är ett centrum för det traditionella jord- och skogs
bruket. I öster ligger Delary vid Helgeån som är en gammal bruksort. Här 
fanns ursprungligen ett järnbruk men detta förändrades år 1872 till ett sul
fatbruk för pappersmassa. Denna industri nedlades i februari 1981. Med 
brukets nedläggning försvann socknens enda större arbetsplats. Delary är 
nu pendelort till Älmhult.

Befolkningen i Göteryd har hittills varit relativt stabil och hållit sig på 
strax över 1 200 individer. För de närmaste 15 åren förutses emellertid en 
avsevärd nedgång i befolkningsantalet beroende på att sysselsättningstill
fällena inom socknen väntas sjunka eftersom lantbruk är den dominerande 
näringsgrenen.

Fornlämningssituation

Göteryd torde vara Smålands fornlämningsrikaste socken. Ej mindre än 
145 fornlämningsplatser är registrerade, av vilka en del dock är osäkra. Av 
dessa består 90 av hällkistor, de flesta med rösen, somliga starkt skadade.

Fornlämningarnas fördelning över socknens yta och deras art framgår 
av karta 1, s. 360-361, och förteckningen bilaga 1.

3.52 Planläggningssituation

Vid mitten av 1970-talet utarbetades en kommunöversikt för Älmhults 
kommun. I denna redovisades bl.a. en rad kulturmiljöer. Flera av dessa 
betraktades som så värdefulla att det gavs områdesanknutna riktlinjer för 
byggnadsverksamheten.
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Förslag till översiktsplan för kommunen föreligger hösten 1990 och fast- 
ställelsen avses ske under våren 1991. I underlagsmaterialet för översikts
planen ingår Förslag till kulturmiljöprogram för Älmhults kommun, utar
betat 1989 på kommunens uppdrag av Smålands museum i Växjö. I detta 
redovisas 24 karaktärsområden som omsorgsfullt beskrives. Styrande för 
urvalet av dessa har varit koncentrationen och mångfalden av fornläm- 
ningar, värdefullt kulturlandskap, äldre anläggningar, äldre beyggelse etc. 
Av dessa områden är 4 belägna i Göteryds socken; alla dessa ligger inom 
det nedannämnda riksintresseområdet runt sjön Römningen.

Riksintresseområdet kring Römningen (Sjuhult-Ekenäs riksintresseområ
de) fastställdes som sådant genom RAÄ:s beslut hösten 1987. Det beskrivs 
i 1989 års kulturmiljöprogram på sätt som framgår av bilaga 2. Som fram
går av karta 2, s. 362, har gränsdragningen kring riksintresseområdet skett 
så vidsträckt att detta omfattar även Göteryds kyrkby trots att bebyggelsen 
där knappast kan sägas vara av den kvalitet att den behöver skyddas.

Av beskrivningen framgår att det i främsta rummet varit den unika kon
centrationen av fornminnen (särskilt hällkistor) som utgjort skäl för 
avsättningen till riksintresse. Men även odlingslandskapets beskaffenhet 
och den ortstypiska bebyggelsen samt naturvårdsintressena har bidragit 
härtill, något som framgår av andra delar av underlagsmaterialet.

I förslaget till strategiska överväganden sägs följande om riksintresseom
rådet runt sjön Römningen: ”Landets tätaste bestånd av hällkistor, uppför
da under yngre stenålder/bronsålder. Området har framför allt vetenskap
ligt intresse. Gränsbestämning har skett genom kulturmiljöprogrammet.

Förslag till rekommendation. Området karaktäriseras idag av ett kultur
landskap i gradvis igenväxning. Detta är ett allvarligt hot mot möjligheter
na att levandegöra de förhistoriska lämningarna i 'hällkistbygden'. Det är 
därför av synnerlig vikt att ett aktivt jordbruk med stort inslag av boskap 
uppmuntras. Enda möjligheten att bibehålla öppna arealer är att öka 
betestrycket. Samtidigt bör ett aktivt skogsbruk uppmuntras. I de samman
hang då plantering är oundviklig bör detta ske i första hand med löv. 
Nybyggnad av bostadshus bör ske med stor restriktivitet. I princip bör 
bygglov medges endast i anslutning till redan etablerade byggnadsplatser 
och efter samråd med länsstyrelsen.”

I andra översiktsplaner brukar tilläggas: ”Omläggning av vägar och för
ändring i av ålder hävdade odlings- och betesmarker bör ej ske. Lövskog 
och lövdungar i området vårdas och bör mht landskapsbilden ej omföras 
till gran.” Detta torde gälla även här i den mån kommunen har möjlighet 
att påverka sådana aktiviteter.

Förslaget till rekommendationer skall utvisa hur kommunen avser att 
tillgodose riksintresset. Det visar att kommunen egentligen är ganska 
maktlös när det gäller att hålla kulturlandskapet öppet och styra skogsod
lingen. Man kan naturligtvis försöka kanalisera de s.k. NOLA-bidragen till
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Karta 1. Karta över fornlämningssituatio 
nen inom Göteryds socken, Almbults 
kommun.
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just riksintresseområdet. Endast i fråga om uppkomsten av ny bebyggelse 
kan kommunen styra utvecklingen.

Beträffande fornminnen utanför riksintresseområdet säger förslaget till 
översiktsplan endast att ”innan tillstånd till bebyggelse invid fornlämning 
lämnas, kommer samråd att ske med landsantikvarien om skyddsområdets 
storlek. Detta erfordras som regel för att kunna säkerställa fornlämning- 
en”.

Detaljplaner finns fastställda för tätorterna Göteryd 1964 och Delary 
1957-1971. Ingen av dem berör några kända fornlämningar. Arbete pågår 
med en utökning av detaljplanen för Göteryd för att ge möjlighet att bygga 
ca 30 småhus. Ej heller här berörs kända fornlämningar.

Fornlämningsinventeringen i socknen gjordes 1949-1950. Därefter har 
fornlämningsregistret endast kompletterats med tillfälligtvis nyupptäckta 
fornlämningar. Den ekonomiska kartan, karterad 1981, grundar sig såle
des på en relativt gammal inventering i fråga om fornlämningar.

Fallstudier Göteryds socken 363

3.53 Handläggning av ärenden rörande
fornlämningar och kulturmiljövård i övrigt

Som redan nämnts berör detaljplanläggningen i socknen inte några kända 
fornlämningar. Ej heller synes några större kulturmiljövärden finnas inom 
dessa områden.

Den enda större nybyggnaden av väg inom socknen gäller väg 120 som 
år 1990 lagts söder om Göteryds kyrkby. Samarbetet mellan Vägverket 
och de antikvariska myndigheterna var bra. Vägdragningen föregicks av en 
fosfatundersökning och av grävningar på de ställen där man påträffade 
förhöjda fosfathalter. Vid grävningarna framkom flintor och några härd
lämningar men inga forntida anläggningar.

Handläggningen av byggnadsärenden utanför detaljplanelagda områden 
följer vissa rutiner som skärpts för tio år sedan i samband med kommun- 
översiktsarbetet. Sökanden måste på en kopia av den ekonomiska kartan 
redovisa den tänkta tomtplatsen, byggnadernas läge, vatten- och avlopps
ledningar. Kommunens arkitekt och lantmätare gör för varje ärende en 
okulär besiktning på platsen. Man kan inte helt förlita sig på den ekono
miska kartan i fråga om fornlämningsförekomst. Dessutom måste byggna
tionen anpassas efter kulturmiljön på platsen. Uppkommer misstanke om 
att fornlämningar berörs sändes ärendet till länsantikvarien för yttrande.

Bland befolkningen i Göteryds socken är hembygdsintresset synnerligen 
stort. Man är medveten om värdet av fornlämningar och medvetandet om 
värdet av äldre byggnader har ökat starkt under de tio senaste åren. Man
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satter inte längre fasadtegel, plattor eller perspektivfönster på sådana bygg
nader. Man förstår således värdet av de särskilda objekten. Men förståel
sen gäller inte kulturmiljön eller kulturlandskapet i dess helhet. Tvärtom 
menar man att i sådana frågor skall inte myndigheterna lägga sig i de 
enskildas handlingsfrihet. Att vårda gamla byggnader är en sak, att bygga 
nytt en helt annan. Majoriteten av politikerna har samma inställning. De 
tycker inte om att områdesbestämmelser föreslås vid om- och tillbyggnader 
(eller nybyggnad) utanför detaljplanelagda områden. Det anses tillräckligt 
att områdena är utpekade i översiktsplanen. ”Det fina småländska land
skapet har vi för att bönderna byggt upp det under århundraden. Skulle 
myndigheterna kunna göra det bättre än de?” Det bör kanske tilläggas att 
Älmhults kommun har borgerlig majoritet.

Politikerna är däremot gynnsamt inställda till att översiktsplanen följes 
upp genom information till allmänheten, i pressen och i utsända broschy
rer m.m., om värdet av kulturlandskapet och kulturmiljöns betydelse. 
Kommunen avser att utföra en sådan informationskampanj.

De byggnadsärenden som givit upphov till konflikter avser alla nybygg
nation på fastigheter som nu ligger inom riksintresseområdet kring Röm- 
ningen. Ärendena ligger i tiden före riksintresseområdets konkretisering 
1989. Samma synpunkter hade säkerligen kunnat anföras även i fråga om 
områden som ej utpekats som riksintressen. Skillnaden ligger i att obser
vansen är större när ett riksintresse berörs.

Flertalet ärenden gäller fastigheter inom Ramnäs by belägna längs all
männa vägen strax öster om Römningen. Det är det enda området i sock
nen, utanför tätorterna, där det föreligger något egentligt bebyggelsetryck. 
Redan 1981 framhöll dåvarande landsantikvarien att bebyggelsen i Ram
näs allt mera förtätades. Detta medförde att fornlämningarnas roll i land
skapsbilden förvanskades liksom att kulturlandskapets omvandling blev 
alltmer påtaglig. Sedan dess har nya hus för permanentboende och fritids
hus tillkommit.

Vissa ärenden har gällt närheten till fast fornlämning, om man så vill ett 
med hänsyn till landskapsbilden utvidgat skyddsområde kring denna. Ett 
ärende från 1986 avsåg nybyggnad på Ramnäs 3:15. De tänkta husen 
skulle ligga ca 60 m från ett röse med hällkistgrop (nr 152) och ca 100 m 
från ett röse på andra sidan vägen (nr 153). I detta fall beviljades bygglov 
med hänsyn till den förstnämnda fornlämningens skick. Det bör emellertid 
framhållas att inte mindre än 7 bostadsbyggnader låg runt omkring inom 
en radie av 150 m från fornlämning nr 152.

Mer principiellt intressant är ett ärende från 1979-1981 gällande Ram
näs 3:12. Det tänkta huset skulle ligga ca 60 m från ett stenröse med grop 
beläget på en markerad, trädbevuxen kulle (nr 150). Mellan kullen och 
den tänkta byggnadsplatsen ligger ett par smala åkerstycken. I detta fall 
vägrades bygglov med hänsyn till att platsen för nybyggnaden utgör ett av
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de få någorlunda välbevarade naturavsnitten i fornlämningens närmiljö. 
Det är uppenbart att en relativt tät bebyggelse längs vägen i Ramnäs upp
stått redan före den tid då hänsyn till kulturlandskapet började göra sig 
gällande på allvar. Detta gör att det nu är svårt att där hävda sådana hän
syn.

En annan grupp bygglovsärenden gäller bristande samstämmighet med 
den omgivande kulturmiljön. Denna synpunkt är svårarere att hävda än 
den förra. Som exempel kan nämnas uppförandet av en villa i schweizerstil 
1987 på Ljunggårdsköp 1:24 i en gammal odlingsbygd och i omedelbar 
närhet av en traditionell gårdsbebyggelse. Kommunens arkitekt avstyrkte 
bygglov och krävde att byggnaden skulle anpassas bättre till kulturland
skapet och byggnadstraditionen på platsen. Det förekom stora påtryck
ningar på politikerna i byggnadsnämnden, man undrade varför kom
munens tjänstemän skulle hindra ny bebyggelse och bosättning i socknen. 
Nämnden beviljade bygglov.

Ett annat exempel gäller uppförandet av ett fritidshus på Fagerhult 2:22. 
Landsantikvarien avstyrkte bifall eftersom byggnadsplatsen valts i en 
mycket känslig del av kulturlandskapet (den ligger i Fagerhults by som till
mäts betydande kulturhistoriskt värde). Byggnadsnämnden förklarade sig 
emellertid beredd att bevilja byggnadslov under förutsättning bl.a. att 
rådande byggnadstradition strikt följdes, särskilt skulle färgsättningsför- 
slag inlämnas till nämnden (1982).

De antikvariska myndigheterna har i allmänhet gått försiktigt fram för 
att inte väcka opinion mot fornminnesvården. Som exempel kan nämnas 
det enda kända fallet av rubbande av fornminne som förekommit i sock
nen under senare år. Det gällde en offerkälla kallad S:t Olofs källa på Eke
näs 1:4 (nr 136). I samband med nybyggnad av ett bostadshus i källans 
närhet år 1977 sattes cementringar ner i källan och en vattenledning drogs 
därifrån fram till huset. Anmälan om rubbningen gjordes först tre år sena
re. Med hänsyn till den relativt långa tid som förflutit krävde länsstyrelsen 
inte något återställande. Härtill bidrog väl också att fastighetsägaren för
hört sig hos överlantmätarmyndigheten huruvida källan låg på en samfäl- 
lighet och fått nekande svar utan att hon upplysts om att det var fråga om 
ett fornminne.

(Framställningen i detta avsnitt grundas på upplysningar av kommunarki
tekten Bengt Gunnarsson, planeringssekreteraren Bo Bergsjö, länsantikva- 
rien Margit Forsström, antikvarierna Karl Johan Krantz och Eva Åhman 
samt på skriftlig dokumentation.)
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3.54 Fornminnesvård och skogsbruk

Så länge skogsbruket bedrevs manuellt och lunningen skedde med häst, var 
riskerna för att skada eller rubba fornlämningar i skogen ringa. I och med 
den ökade användningen av tunga skogsmaskiner (skördare, processorer, 
skotare etc.) som skett under de senaste decennierna har riskerna blivit 
mycket större. Detta i synnerhet som maskinerna oftast förs av personal 
utan lokalkännedom. Särskilt den maskinella markberedningen kan inne
bära en utradering av ännu ej upptäckta fornlämningar. Mot denna bak
grund har professor Mats Hagner vid Lantbruksuniversitetet i Umeå yrkat, 
att markberedning som medför ingrepp i mineraljorden inte skall få göras, 
samt traktorer med mineraljordspåverkande hjul inte skall få användas 
(Skogen 8-90).

I Göteryds socken är en stor del av fornlämningarna belägna i skogster- 
räng. Ofta är de övervuxna av spontant uppvuxna träd och sly så att de är 
svåra att urskilja. Detta medför problem för det mekaniserade skogsbru
ket. I Göteryd tillhör större delen av skogsarealen smågårdar där ägarna 
sköter avverkning och skogsvård själva. Det är endast industrins och 
Domänverkets förvaltningar som använder tyngre maskiner.

Enligt KML är skogsbrukaren skyldig att ta reda på om någon fast forn- 
lämning kan beröras av skogsbruksåtgärderna och i så fall samråda med 
länsstyrelsen. Enligt lagens förarbete innebär detta att om en fornlämning 
är markerad på den ekonomiska kartan, är skogsbrukaren skyldig att 
efterforska fornlämningen, om den kan beröras av åtgärderna. Någon 
mera långt gående efterforskningsskyldighet föreligger inte, naturligtvis 
såvida man ej har särskilda skäl att misstänka en förekomst.

KML förbjuder att utan tillstånd ”rubba, ta bort, gräva ut, täcka över 
eller genom bebyggelse, plantering eller på annat sätt ändra eller skada en 
känd fast fornlämning”. Tillstånd behöver således inte sökas för:
slutavverkning,
gallring,
röjning,
uttransport av virke.
Däremot behövs tillstånd av länsstyrelsen om följande åtgärder berör fast 
fornlämning:
virkesavlägg,
maskinell markberedning,
plantering,
stubbrytning,
dikning,
byggande av skogsbilväg.
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I den fackpress som når skogsägarna har vid upprepade tillfällen intagits 
artiklar om hur KML och till den knutna anvisningar berör skogsbruket 
(t. ex. Skogs-Land 1989:2 och Skogen 1989:10).

En stor svårighet för det praktiska skogsbruket skapas genom KML:s 
bestämmelse att fornlämningen omfattar inte bara själva högen, stensätt- 
ningen etc. utan också ett så stort område på marken ”som behövs för att 
bevara fornlämningen och ge den ett tillräckligt utrymme med hänsyn till 
dess art och betydelse”. Gränserna kring ett fornlämningsområde är obe
stämda, om de inte blivit fastställda av länsstyrelsen. Enligt lagens förarbe
ten uppdrages åt RAÄ att utfärda närmare riktlinjer. Denna befogenhet 
har lett till en för allmänheten obegriplig uppdelning av fornlämningsom- 
rådet i ett närområde och ett yttre område utan att ange kriterierna för 
avgränsning av hela området eller delområdena (RAÄ: Fornlämningar och 
skogsbruk, Underrättelser 1988:2).

I Översiktlig skogsinventering (ÖSI) eller i de för de enskilda skogs- 
bruksenheterna upprättade skogsbruksplanerna intages inte uppgifter om 
förekomsten av fornlämningar.

Skogsvårdsstyrelsen insänder till länsstyrelsen kopior av inkomna 
anmälningar om avverkning eller andra åtgärder såvida dessa kan beröra 
en på den ekonomiska kartan markerad fornlämning. Detta kan föranleda 
länsantikvarien att ta kontakt med skogsägaren i fråga. Denna ordning är 
dock införd först nyligen. Det bör också noteras att skyldighet att anmäla 
avverkning endast föreligger om avverkningsområdet uppgår till minst 0,5 
ha. För mindre avverkningar fungerar inte denna ordning.

Om man till slut vänder sig från de enskilda fornlämningarna i skogster- 
räng till skogslandskapet som sådant, kan konstateras att detta är ett kul
turlandskap. Med få och obetydliga undantag (urskogar) har skogen i vårt 
land sedan länge varit utsatt för påverkan av människor, ofta en intensiv 
sådan. I många fall är skogen fortfarande präglad av äldre brukningsfor- 
mer som en gång varit allmänt praktiserade. Det bör ha kulturhistoriskt 
intresse att något av detta kulturlandskap bevaras för eftervärlden - lik
som fallet är med åkerbrukslandskapet, industrilandskapet och renbetes- 
landskapet. Det är dessutom inte uteslutet att ett bevarande av ett äldre 
skogslandskap kan ha vissa biologiska fördelar i sig. Mot denna bakgrund 
är det anmärkningsvärt att skogsbruket tycks vara den enda äldre närings
gren av någon betydelse vars landskap inte blivit uppmärksammat vid 
urvalet av riksintressanta områden. Detta beror givetvis på att det här inte 
är fråga om ett bevarande av objekt som rösen, resta stenar, gamla byggna
der, stengärdesgårdar etc. utan om bibehållande av karaktären på landska
pet trots att förändringar sker. Det är fråga om skydd av områdets karak
tär och brukningsform mer än av enskilda objekt. Denna aspekt har 
uppenbarligen också betydelse för skyddet av äldre odlingslandskap.
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Bilaga 1
Förteckning över fasta fornlämningar inom Göteryds socken, 
Almhults kommun (se karta 1)

Sammanställd av Anne Carlie 1987-09-14.

R = fornlämning 
R? = fornlämning?
B = boplats
SF = slaggförekomst
(R) = borttagen fornlämning

R? 1. Rest sten (osäker)
R 2. Stensättning, röseliknande
R 4. Röse med hällkista
2R 5. 5:1 Röse med hällkista, 5:2 Röse med hällkista
R 6. Röse med hällkista
B 7. Stenåldersboplats ( fynd av flinta)
R? 8. Röjningsröse?, stensättningsliknande lämning
R? 9. Stensättningsliknande lämning
R 10. Röse med hällkista
R 11. Stenbro
R 13. Röse med hällkista
R 14. Röse med hällkista
R 15. Röse med hallkista
R 25. Röse med hällkista
R 31. Röse med hällkista
SF 32. Slaggförekomst
IR? 2R 37. 1 röse och 2 högar (1 osäker)
R? 38. Röse (osäkert)
R 40. Röse med hällkista
B 43. Stenåldersboplats (fynd av flintföremål)
F 46. Fyndplats för maisten och löpare
R 51. Milstolpe
R 53. Röse med hällkista
3R? 54. 2 odlingsrösen och 1 fornlämningslik sten
R 55. Stensättning med hällkista
R 56. Stensättning med hällkista
B 66. Stenåldersboplats (fynd av flintföremål)
SF 67. Slagghög
B 68. Stenåldersboplats (fynd av flintföremål)
R 70. Röse med hällkista
R 71. Röse med hällkista
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R 72. Röse med hällkista
B 73. Stenåldersboplats (fynd av flinta)
R 76. Rose med hällkista
R 78. Röse med hällkista
R? 79. Röseliknande lämning
R 80. Smältugn, bestående av 3 gropar + slagg
R 81. Stensättning med hällkista
R 82. Röse med borttagen hällkista
(R) 85. Plats för bortodlad hällkista
R 87. Hällkista, rest av
B 91. Stenåldersboplats (fynd av flinta)
R 94. Röse med hällkista
R 96. Röse med hällkista
R 97. Röse med hällkista
R 99. Röse med hällkista
R 100. Röse eller stensättning med hällkista
R 102. Hällkista, rest av
R 103. Röse med hällkista
R 104. Röse med hällkista
R 105. Röse med hällkista
R 106. Offerkälla
B 108. Stenåldersboplats (fynd av flinta)
2R? IR 109. 109:1 Röse med hällkista, 109:2 Stensättningsliknan- 

de lämning, 109:3 Rest sten?
R 110. Röse med hällkista
R 111. Röse med hällkista
R 114. Röse med hällkista
R 115. Röse med rest av hällkista
R 116. Röse med hällkista
B 117. Stenåldersboplats (fynd av flinta)
R 118. Offerkälla
R 120. Röse med rest av hällkista
R 121. Röse med rest av hällkista
R 122. Röse med rest av hällkista
R 123. Röse
R 124. Röse med rest av hällkista
R 125. Röse med hällkista
SF 126. Slaggförekomst
R 127. Röse med rest av hällkista
R 129. Röse med hällkista
R 130. Dammanläggning efter kvarn
R 131. Röse med hällkista
R 132. Röse med hällkista
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R? 133. Röse (osäkert)
R 134. Stensättning med hällkista
R? 135. Röse med hällkista, plats för
R 136. Offerkälla
R 137. Röse
R 138. Offerkälla (markering saknas på kartan)
R 139. Röse med hällkista
R 140. Röse med hällkista
R 141. Röse med hällkista
R? 142. Hällar, ca 20-talet, rest av hällkistor?
B 143. Stenåldersboplats (fynd av flinta)
R 144. Röse med hällkista
2R 148. 148:1 Röse, 148:2 Stensättning
R 149. Röse med hällkistgrop
R 150. Stensättning
B 151. Stenåldersboplats (fynd av flinta) (markering saknas 

på kartan)
IR 152. 152:1 Röse med hällkistgrop, 152:2 Stensättningslik- 

nande lämning
R 153. Röse med hällkista
R 154. Stensättning med hällkista
R 155. Stenbro
R? 157. Hällkistliknande hällar, påträffade vid odling (4 st.)
R 158. Röse med hällkista
B 159. Stenåldersboplats (fynd av flinta)
B 160. Stenåldersboplats (fynd av flinta)

161. Grop 8 m lång, tradition
(R) 162. Röse med hällkista, plats för
2R 163. 163:1 Röse med hällkistgrop, 163:2 Röse med häll

kistgrop
R 164. Röse med rest av hällkista,
R 165. Röse med hällkista
R 166. Röse med hällkista
R 167. Röse med rest av hällkista
R 168. Röse
R 169. Röse med hällkista
B 170. Stenåldersboplats (fynd av flinta)
R? 171. Röseliknande lämning
R? 172. Stensättningsliknande lämning
R? 174. Röseliknande lämning
(R) 176. Hällkista, plats för
SF 177. Slaggförekomst
R 179. Röse med hällkista
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R 180. Röse med hällkista
R 182. Röse med hällkista
R 183. Rose
R 184. Röse med hällkista
R 185. Slagghög, rest av
R 187. Milstolpe
R 188. Slagghög
R 189. Röse med hällkista
R 191. Röse med hällkista
R 192. Milstolpe (markering saknas på kartan)
R? 193. Jordblandat röse (osäkert)
R 194. Röse
R 195. Röse
R? 196. Rest sten (osäker)
(R) 197. Röse med hällkista, plats för (bortodlat)
R 198. Röse, rest av
R? 199. Stenhäll, rest av hällkista?
R 200. Röse med hällkista
R 201. Röse
R 202. Röse med hällkista
R 203. Röse med hällkistgrop
R 204. Röse
R 205. Röse
R 207. Röse med hällkista
(R) 208. Röse med hällkista, plats för
R 211. Röse med hällkista, rest av
R 212. Röse
R? 213. Röseliknande lämning
2R 214. 214:1 Slagghög, 214:2 Slagghög
R 216. Röse med hällkista
R 217. Röse med hällkista
R 218. Röse med hällkista
2R 219. 219:1 Röse med hällkista, 291:2 Röse med hällkista
R 220. Röse med hällkista
R 222. Röse med hällkista
R 223. Röse med hällkista
R 224. Offerkälla
R? 225. Röseliknande lämning
(R) 226. Röse med hällkista, plats för (bortodlat, markering 

saknas på kartan).
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Bilaga 2
Riksintresset Göterydstrakten (se karta 2)
Området har ett utpräglat yngre stenålders/äldre bronsåldersmaterial vad beträffar 
lösfynd och fornlämningar. De senare består av 31 rösen med hällkistor, 2 stensätt- 
ningar med hällkistor, 5 rösen, 2 stensättningar, 1 stenåldersboplats, 1 offerkälla 
och 1 offersten. Fornlämningarna är samlade i mindre koncentrationer runt sjön 
Römningen.

Tillsammans ger områdets fornlämningar en god möjlighet att förstå hur och 
varför kolonisationen av det inre Småland ägt rum. Därmed har de också, i ett 
vidare perspektiv, en viktig del i förståelsen av mekanismerna bakom bebyggelsens 
och ekonomins förändringar. Trots decimering genom bortodling bildar det stora 
antalet hällkistor en i Sverige helt unik koncentration, vilken speglar bosättningens 
utbredning och dess förflyttningar inom mindre territorier och kontinuiteten inom 
dessa territorier. Hällkistorna och deras omgivning ger möjlighet att jämföra dessa 
områden i hänseende till försörjningsmöjligheter, resursutnyttjande och placering 
av boplatser/gravplatser. Omgivningen har stor potential med hänsyn till pollen
analyser, vilka möjliggör rekonstruktion av den forntida miljön och odlingens 
intensitet under olika perioder. Analys av jordarter och berggrund samt fosfatun
dersökningar m.m. kan också bidraga till detta. Inom avgränsningen finns således 
en enastående möjlighet att bygga upp teorier kring kulturlandskapets utveckling 
och se hur odlings- och bebyggelsehistorien kan ha gestaltat sig i ett helhetsper
spektiv. Just helhetsperspektivet är essentiellt för tolkningen av detta för Smålands 
förhistoria så viktiga skede. Därför är hela området, inte bara fornlämningarna 
utan även deras omgivning och inbördes samband, av riksintresse.

Bristen på fornlämningar med senare dateringar gör att området även kan 
användas för att belysa problematik och förklaringsförsök avseende bebyggelsehis
toriska brott i kontinuiteten. Göterydstrakten är även i detta avseende speciell då 
det forntida materialet så markant uppvisar en koncentration till stenålder/äldre 
bronsålder och nästan total fyndtomhet i övrigt. Liknande fenomen uppträder vis
serligen på andra håll men inte i samma utsträckning. Därför är det viktigt att 
kunna använda Göterydsmaterialet som jämförelse vid tolkningsförsök av de bak
omliggande orsakerna. Att försöka nå orsakerna bakom ett förlopp är ett av den 
arkeologiska forskningens huvudmål.

Riktlinjer: Området karaktäriseras idag av ett kulturlandskap i gradvis igenväx- 
ning. Detta är ett allvarligt hot mot möjligheterna att levandegöra de förhistoriska 
lämningarna i ”hällkistbygden”.

Det är därför av synnerlig vikt att ett aktivt jordbruk med stort inslag av boskap 
uppmuntras. Enda möjligheten att bibehålla öppna arealer är att utöka betestryck
et. Samtidigt bör ett aktivt lövskogsbruk uppmuntras. I de sammanhang då plante
ring är oundviklig bör den i första hand ske med löv.

Nybyggnad av bostadshus bör ske med stor restriktivitet. I princip bör bygg
nadslov medges endast i anslutning till redan etablerade byggnadsplatser och efter 
samråd med länsstyrelsen.
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3.61 Inledning
Ystad har utsetts som referensområde för bebyggelse där bevarandet av 
den medeltida stadskärnan satts i centrum (fig. 1). Följande är en kortfat
tad beskrivning av hur bevarandetanken har uppkommit och hur det fun
gerat fram till maj 1989.

3.62 Planläggnings- och bevaringssituation

Bevaringstanken föds

Vid slutet av 1800-talet var det meningen att Gråbrödraklostret, som var 
förfallet, skulle rivas. Detta satte igång en våldsam diskussion och rivning
en kunde stoppas. Genom insamlade medel kunde också klostret så små
ningom restaureras. Engagemanget i klosterfrågan var avstampet för beva
randeintresset i Ystad, och det har sedan hållits levande både hos politiker 
och allmänhet. Detta engagemang lade också grunden till Ystads Fornmin
nesförening.

Den första stadsplanen

I slutet av 30-talet påbörjades arbetet med en stadsplan för Ystads centrala 
delar, dvs. medeltidskärnan. Utformningen av planen kan sägas vara en 
följd av byggnadsinventeringarna som under 20- och 30-talen utfördes av 
bl.a. RAÄ. Stadsplanen antogs 1940 (Beslut Kungl. Maj:t. 1941). 1 denna 
stadsplan hade de medeltida gatornas sträckning bibehållits och byggnads- 
höjden skurits ned till tre våningar. Med andra ord hade hårdexploatering
en av stadskärnan omöjliggjorts. Riksantikvarien yttrade sig över planen: 
”Ystad hör utan gensägelse till landets ur kulturhistorisk synpunkt märkligaste 
städer. ...stadsbildens främsta charm ligger däri att vissa gator mer eller mindre 
helt bevarat sin tvåvåningsbebyggelse...”
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Fig. 1. Referensområdet Ystad med sin medeltida stadskärna.

Restaureringsarbeten

Staden har sedan slutet av 40-talet genomfört en konsekvent fastighetspoli- 
tik genom att inköpa byggnader som varit hotade och sedan restaurera 
dessa när medel funnits. En stor del av de medel som har finansierat res
taureringen av Ystads äldre bebyggelse har kommit från RAÄ. Under ca en 
1 O-årsperiod, under 60-talet, fick Ystad största delen av ämbetets restau- 
reringspengar.

Generalplan för Ystad 1966 och Ystads centrum 
1968

Ar 1964 startade arbetet med generalplanen för Ystad, och i denna första 
del av uppdraget hade undantagits den äldre stadskärnan. Av tidsskäl och 
angelägenhetsgrad ansågs planeringen av centrum vara lämplig att behand
las i en särskild plan utredning.

Inför generalplan 1966 gjordes en inventering av fornlämningar och kul-
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turhistoriskt värdefulla miljöer inom generalplaneområdet, undantaget 
stadskärnan.

Generalplan för centrum redovisades 1968 och den omfattar hela den 
äldre stadskärnan. Planen avsåg att bl.a. belysa vilken hänsyn som i fram
tiden skulle tagas till de kulturhistoriska kraven på den centrala bebyggel
sen. Inventering av bebyggelsens tekniska och kulturhistoriska kvaliteter 
genomfördes under 1966-67. La följde kontinuerligt planarbetet och gav 
mycket värdefulla synpunkter under inventeringarna av den kulturhistoris
ka bebyggelsen.

Den kulturhistoriska bebyggelsen och 
fornminnesområdena

Den kulturhistoriskt intressanta bebyggelsen har, i generalplan för Ystads 
centrum 1968, indelats efter ålder i byggnader och bebyggelseområden 
med beteckningen omistlig eller värdefull (fig. 2).

I generalplanen påpekas också vikten av att kartlägga vilken vård som 
skall gälla för resp. byggnad eller område.Fornminnesområden är områ
den inom vilka man genom grävningar eller på arkivalisk väg har känne
dom om att de troligen har värdefulla fornlämningar under markytan. 
Dessa är skyddade mot åverkan genom fornminneslagen, liksom de fasta

Fig. 2. Byggnadernas ålder inom Ystads stadskärna, med bl.a. medeltida byggnader 
utmärkta.



fornlämningarna ovan mark. I Ystads centrum finns endast en fornläm- 
ning ovan mark, nämligen grunderna efter klostret.

Vid alla arbeten som omfattar schaktningar i marken måste hänsyn tas 
till fornminnesområdena. Dessutom står det vidare i generalplanen för 
Ystads centrum att redan vid planeringen av arbete i jordytan är man skyl
dig att inhämta uppgifter om detta kan beröra någon fast fornlämning.
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Riksintresse

I förslag till fysisk riksplan 1974 klassificerades Ystads medeltida stadskär
na såsom riksintresse från kulturminnesvårdssynpunkt.

B ev ar andeplan

Det av kommunfullmäktige tagna beslutet (1974) om program för fysisk 
riksplanering innebar bl.a. upprättande av bevarandeplan för Ystad stads
kärna.

Ar 1975 beslutas att arbete med bevarandeplanen skall igångsättas. En 
arbetsgrupp bestående av stadsarkitekt, byggnadslovsarkitekt, stadsingen- 
jör och museiintendent fick i uppdrag att leda inventeringsarbetet för beva
randeplanen.

Ar 1979 kom ett förslag till bevarandeplan. Efter någon bearbetning 
kom bevarandeplanen 1981.

Bevarandeplan för den medeltida stadskärnan i Ystad 1981
”Ystads medeltida stadskärna är en av de mest bevarade miljöerna, som vårt 
land äger” står det i inledningen till bevarandeplanen.

Målsättningarna för bevarandeplanen är att

□ medverka till att intresset för kulturarvet förblir levande
□ vara ett medel till förnyelse, som står i samklang med det värdefulla 

arvet från gångna generationer
□ visa de historiska sambanden

och framför allt att

□ ge ett realistiskt handlingsprogram.

Riktlinjer för bevarandet är bl.a. att

□ Ystads speciella miljö skall bibehållas, så att sambandet mellan det för
gångna och'hutiden bibehålls
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□ det medeltida gatunätet får bli intakt både beträffande sträckning, 
dimension och lämplig beläggning

□ lämna generella råd angående befintliga byggnader
□ utarbeta ett kommunalt handlingsprogram för bevarandet och för dess 

ekonomiska konsekvenser.

I slutet av bevarandeplanen finns uppräknat ett antal förslag till åtgärder, 
bl.a. följande:

□ Bebyggelse i och stadsplan för Ystads stadskärna är av riksintresse för 
kulturminnesvården varför vid varje förändring särskild hänsyn skall 
tagas till kulturhistoriska och miljömässiga kvaliteter.

□ Fastighetskontoret bör årligen inventera det kulturhistoriskt värdefulla 
byggnadsbeståndet, som är i kommunens ägo, och göra upp en plan för 
de underhållsarbeten som skall vidtagas samt i budgeten äska därtill 
erforderliga medel.

□ Kommunen skall ansöka om särskilda bidrag från Riksantikvarieämbe
tet, lotterimedel och kungafond för ombyggnad och restaurering av den 
kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen i kommunens ägo samt för för
bättring av gatumiljön.

Vad det gäller utarbetandet av stadsplaner står följande: ”Generellt gäller 
som riktlinjer för de nya stadsplanerna att värdefulla byggnader bör skyddas 
genom märkning med q eller Q...”1 Vidare står: ”1 planbeskrivningen bör 
områdets miljömässiga kulturhistoriska värden klart framgå."

3.63 Medeltidsstaden
Uppgiften att kartlägga den arkeologiska situationen i de medeltida städer
na är bland det primära i projektet ”Medeltidsstaden”. 1981 blev Ystad 
föremål för undersökning. Resultatet blev en rapport, Medeltidsstaden 44, 
där bl.a. medeltida byggnader (fig. 2) och en kartering av arkeologiska 
observationer (fig. 3) finns medtagna. Dessa uppgifter baserar sig på det 
stadsarkeologiska registret. I detta register finns nedtecknat alla antikvaris
ka iakttagelser som gjorts vid ledningsgrävningar, grundschaktningar för 
hus, arkeologiska utgrävningar etc.

Denna rapport, med kvartersvis på karta inprickade iakttagelser inom 
den medeltida stadens gränser, inte bara är ett arkeologiskt dokument utan 
fyller också en funktion för dagens planeringsarbeten.

1 q = Särskild miljöhänsyn skall tagas.
Q = Reservat för kulturhistoriskt värdefull byggnad.
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Fig. 3. Arkeologiska iakttagelser och undersökningar av skilda slag.

3.64 Avgränsning av värdefull miljö

Ar 1985 läggs ett förslag att avgränsning av områden med värdefull miljö, 
enl. § 38 i byggnadsstadgan, skall ske inom Ystad och då inte enbart i cen
trum. Kommunfullmäktige bifaller förslaget. Man vill inom Ystad ta hän
syn till områden som har speciella egenarter.

I beskrivningen av § 38-områden i Ystad finns som område nr 1 uppta
get stadskärnan. ”Stadskärnan i Ystad är unik. Den beskrivs utförligt i beva
randeplanen för den medeltida stadskärnan i Ystad, vilken även innehåller råd 
och riktlinjer för miljöns och bebyggelsens utformnning. Bevarandeplanen 
antogs av kommunfullmäktige 811015, varför ett kommunalt beslut redan finns 
om, att stadskärnan utgör ett värdefullt område.”

Ytterligare 13 områden finns upptagna som § 38-områden inom Ystads 
kommun.

Dagens planeringsarbete

Redan på ett tidigt stadium, innan planremisserna går ut, tas hänsyn till 
fornlämningar och ev. nödvändiga grävningar. Planchefen tar själv kontakt
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YSTAD

1. Ystads stadsbild. Efter en karta från 17)3. Tätbebyggelse markerad med raster.
Viktiga medeltida byggnader intecknade.

Kartan ritad av Christina Borstam.

Fig. 4. Karta över Ystads stadsbild från 1753. (Figuren tagen från Ystadiana.)

med RAÄ:s uppdragsverksamhet i Skåne, UV-Syd, när arkeologisk kon
troll eller utgrävning är nödvändig på grund av ev. markingrepp.

I dagens planarbete använder man sig, förutom av redan nämnda rap
port Medeltidsstaden 44, även av en karta över Ystad från 1753 (fig. 4). 
Denna tillbakablick, på äldre tiders utformning av staden, görs för att 
hålla den medeltida kvarters- och gatuindelningen aktuell och bättre 
kunna anpassa nutidens planer till den befintliga situationen i stadens cen
trala delar.

Bevarande för alla

Ystads centrum, stadskärnan av medeltida ursprung, skall genom sin 
utformning vara ett attraktivt och fungerande område för både boende 
och verksamma inom området men också för människor som behöver 
utnyttja centrums servicefunktioner. Dessutom fungerar centrum, genom 
de bevarade och restaurerade miljöerna och husen, som en lockelse för 
turismen som under sommartid har en framträdande plats i Ystad. Ystad 
är, med sin bevarandeplan för den medeltida stadskärnan, unikt i plane- 
ringssverige.......
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4. Planeringsprocessen 
— dess instrument 
och aktörer

Ella Ödmann

Hur kan kulturminneslagstiftningen samverka med planlagstiftningen så 
att fornlämningarnas värden beaktas i den fysiska planeringen? I vilka 
situationer i proceduren för planläggning kan företrädare för kulturmin
nesvården komma till tals? En viktig fråga är möjligheten till framförhåll
ning. Möjligheten att med kunskapssammanställningar som grund ha viss 
beredskap inför anspråk på ändrad markanvändning och exploatering.

4.1 Från objekt till miljö - förutsättning 
för samverkan

I kap. 2 finns en diskussion om de förutsättningar lagstiftningen gett för 
samverkan mellan fornminnesvård och fysisk planering under olika tidspe
rioder. Denna samverkan var länge outvecklad. Olika konstruktion hos 
lagstiftningen om fornlämningar och lagstiftningen om fysisk planering 
innebär att samverkan inte är självklar. Samverkan försvåras också av de 
olika tidshorisonterna, av olika inställning till förändring och olika kun- 
skapsprofiler och värderingar hos företrädarna för de båda sektorerna — 
mer påtagligt när det gäller arkeologiska frågor än när det gäller bygg- 
nadsminnen.

Fasta fornlämningar är skyddade enligt lagen. Man brukar framhålla, 
att de har ett starkt skydd. I princip skall de ligga där de ligger. Som ett 
undantag från skyddet kan ett fornlämningsärende initieras med ansökan 
om tillstånd till borttagande. Lagen är inriktad på det servitutsliknande 
skyddet och på den objektsvisa ärendehanteringen. Men alla fornlämning
ar kan inte i alla situationer bevaras och säkerställas. Det är också forn-
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minneslagens utgångspunkt. Undantag från regeln om kvarliggande med
ges. Tidshorisonten är emellertid i princip inställd på evigheten.

Landskapet som fornlämningarna ligger i förändras och påverkas genom 
nytillkommande bebyggelse, genom vägbyggen och andra anläggningar, 
genom igenväxning av öppna landskap, genom exploatering av naturresur
ser, en ständigt pågående förändringsprocess som under senare decennier 
varit omfattande och snabb.

Både lagstiftning och aktörer är inställda på förändring, på handling 
och tidsperspektivet är kort. Ett uttryck för inställning till förändring och 
ständig omprövning är de fysiska planernas tidsperspektiv enligt PBL. I 
översiktsplanen arbetar man med både korta och långa tidsperspektiv. Det 
korta perspektivet är åtgärdsinriktat och ofta knutet till de 5-åriga 
bostadsbyggnadsprogrammen. Det långa kan ligga en 20 - 25 år fram i 
tiden. Föränderligheten och omprövningen kommer till uttryck i planarbe
tet. Tanken är att kommunerna kontinuerligt skall bedriva översiktsplane
ring. Kommunen skall också själv avgöra om planen är aktuell eller inte. 
Departementschefen föreställde sig ”att det kan finnas skäl för kommun
fullmäktige att i början av varje mandatperiod eller minst varannan pe
riod, dvs. vart sjätte år, ta upp översiktsplanen till en helhetsbedömning 
och därvid fatta ett beslut som ger översiktsplanen föreskriven aktualitet” 
(PBL-prop. s. 462). Långa tidsperspektiv som kan förändras vart tredje år 
för att anpassas till aktualiteterna. För detaljplanen gäller numera enligt 
PBL en genomförandetid på 5 - 15 år, varefter den kan ändras eller upphä
vas utan att ge grund för ersättningsanspråk.

För att fornlämningar skall kunna bevara sitt värde i olika avseenden - 
vetenskapligt, pedagogiskt, upplevelsemässigt - måste de oftast ses i ett 
sammanhang och inte som solitärer i en ärendehandläggning. FML från 
1942, som tämligen oförändrad ingår i lagen om kulturminnen från 1988, 
tillkom i en tid då skalan i omvandlingen genom tillkomsten av ny bebyg
gelse och ny infrastruktur var mycket mindre än vid senare årtiondens 
storskaliga exploatering. Frågor om bebyggelseutvecklingen handlades 
som enstaka detaljplaneärenden. Det fanns inget påtagligt behov av att se 
fornlämningar annat än som enstaka ärenden. För fornlämningar finns i 
lagen inget institut som reglerar helheten och sammanhangen som t. ex. 
institutet översiktsplan i den fysiska planeringen. Lagen ger ingen antydan 
om en bedömning av fornlämningar i ett vidare miljöperspektiv. Inte vida
re än skyddsområdet, undantagsvis utvidgat enligt KML 2:9 genom sär
skilda föreskrifter.

I artikeln ”Lagstiftningens betydelse” framhåller Margareta Biörnstad 
(Biörnstad 1986), hur fornminneslagen och vattenlagen i samverkan i till- 
lämpning på sjöregleringsundersökningar gav en helhetssyn på landskapet 
innefattande naturlandskapet, fornlämningarna, sentida bebyggelse och 
existerande odlingslandskap. Vattenlagens begrepp kunde ges en vidare
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innebörd än fornminneslagens. I artikeln ger hon också exempel på hur 
man i Stockholm redan på 1940-talet i praktiken sökte uppnå bra samver
kan mellan kulturminnesvården och den fysiska planeringen. Eftersom kul
turminnesvårdens egen lagstiftning inte gav ett tillräckligt skydd försökte 
man få in fornlämningsfrågan i dispositionsplanearbetet för de nya stads
delarna. Genom att fornlämningarna integrerades i de instrument plane
rarna använde i praktiken och som omfattade större områden än detaljpla
nens mer kvartersvisa och styckevisa behandling, kunde en helhetssyn på 
fornlämningar i landskapet utvecklas. Både planinstrumenten och samver
kan som beskrivits i artikeln får ses som undantag från den krassa verklig
het, som exemplifierats i avsnitt 2.41.

Genom organisationsändringen och resursförstärkningen 1976 fick möj
ligheterna till samverkan mellan kulturminnesvård och fysisk planering 
helt andra förutsättningar. I länsstyrelsen integreras handläggare från olika 
sektorer. Det ger möjlighet till överblick och helhetsbedömning. Länsstyrel
sen skall enligt sin instruktion (SFS 1986:1122) särskilt ta befattning bl.a. 
med hushållningen med naturresurser, plan- och byggnadsväsendet, natur
vården och kulturminnesvården. Vilka utomordentliga möjligheter till hel
hetssyn!

Den positiva innebörden av denna organisationsförändring understryks 
mycket starkt av alla vi haft samtal med i projektet. Men vilken betydelse 
har organisationsförändringen i dagens situation? I den nya beslutsord
ningen enligt PBL har kommunerna fått stor självständighet och länsstyrel
sens roll tonats ner. Länsstyrelsen utövar i jämförelse med tidigare en 
begränsad myndighetsfunktion i förhållande till kommunernas planering. 
Planläggning av användning av mark och vatten har i högre grad än tidiga
re blivit en kommunal angelägenhet. Länsstyrelseorganisationen visar en 
bra modell för samverkan. Men hur ser det ut på det lokala planet? Kom
munerna måste i sin fysiska planering värna om kulturmiljön framhöll 
departementschefen i propositionen till kulturminneslagen. Det rättsliga 
stödet härför är portalparagrafen i KML med dess svepande formulering 
att ansvar för kulturmiljön delas av alla.

Hur samverkansformerna inom kommunerna skall se ut bestämmer 
kommunerna själva. Kommunerna varierar också mycket i storlek och 
därmed i resurser och möjlighet att upphandla kunskap.

I avsnitt 2.36 finns en redogörelse för 1987 års planlagstiftning. I det 
följande behandlas procedur och instrument mer i detalj för att belysa i 
vilka situationer det arkeologiska intressets företrädare kan komma till 
tals. Redogörelsen är generell och bygger på lagens föreskrifter och på 
intervjuer med olika personer med erfarenhet antingen av fysisk planering 
eller av kulturminnesvård.
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4.2 Samverkan och framförhållning i 
planärenden - översiktsplan

Översiktsplanen har i vissa avseenden fått en ökad betydelse i den nya lag
stiftningen. Planen har gjorts obligatorisk och kommunomfattande. Vid 
planens utarbetande skall NRL tillämpas. Översiktsplanen utgör en viktig 
information om kommunens inställning i mark- och vattenanvändningsfrå- 
gor också till exploatörer av naturresurser enligt NRL-anknutna lagar 
(väglagen, vattenlagen, anläggningslagen m.fl.). Sett från en annan 
utgångspunkt kan dess betydelse ifrågasättas. Översiktsplanen är nämligen 
inte bindande för myndigheter och enskilda. I förhållande till den rättsliga 
status man tänkt sig i direktiven för lagstiftningsarbetet har planinstitutet 
blivit svagt. Dess stora betydelse ligger i att planhandlingen är ett informa
tionsmaterial. Den sammanställning av kunskaper och avsikter som en 
översiktsplan innehåller kan tillsammans med program för kulturminnes
vården utgöra ett värdefullt instrument för orientering om fornlämningssi- 
tuationen och ge framförhållning, handlingsberedskap inför framtida 
exploateringsföretag.

Som det sammanhang där läa har möjlighet att påverka har planen 
mycket stor betydelse.

Av översiktsplanen skall framgå hur kommunen avser att tillgodose riks
intressen enligt NRL. Under kommunens samråd med länsstyrelsen kan läa 
verka för att kulturminnesvårdens riksintressen tillgodoses och ge råd om 
kulturminnesvård av regional eller lokal betydelse. Med lagens uttryck 
”verka för” avses en aktiv insats att söka påverka planförslagets utform
ning. Regionala eller lokala kulturmiljöprogram kan utgöra underlag för 
översiktsplanens behandling av kulturmiljöfrågor.

Det är viktigt att kulturminnesvårdens synpunkter kommer fram i det 
samrådsyttrande länsstyrelsen avger ävensom i det granskningsyttrande 
som länsstyrelsen avger i samband med planutställningen. Avsikten med 
granskningsyttrandet och dess hantering i proceduren är att kommunfull
mäktige skall garanteras få del av länsstyrelsens synpunkter i sin helhet. 
Om det kan befaras att ett efterföljande beslut om detaljplan innebär att 
riksintresse inte tillgodoses skall länsstyrelsen pröva detaljplanen och har 
enligt PBL 12 kapitlet vissa formella möjligheter till korrektiv. Samma för
farande kan gälla bygglov inom visst område. I normalfallet prövas inte 
detaljplanen av länsstyrelsen. Länsstyrelsen ger bara synpunkter i samrå
det.

För områden som RAÄ utpekat som riksintressen för kulturmiljön enligt 
NRL 2:6 har således läa större möjligheter påverka både översiktsplanens
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innehåll och det efterföljande genomförandet. Med tanke på att riksintres
sen har en annan ställning i proceduren kan det synas angeläget att värde
fulla kulturminnesmiljöer verkligen betecknas som riksintressen.

Totala antalet riksintressen för kulturminnesvård utgör i dag 1.700 
(RAÄ 1990). Närmare 600 av dessa områden innehåller fornlämningar. 
Drygt 100-talet riksintressen är valda enbart för fornlämningens skull. I de 
län som berörs av vår studie är förhållandena härvidlag följande. I Krono
bergs län finns 21 riksintressen som innefattar fornlämning, men inget med 
enbart fornlämning, i Kalmar län är siffrorna 30 resp. 2 och i Malmöhus 
län 23 resp. 2 (Blomkvist N. och Tomtlund J.-E., 1990).

En förklaring till att så få riksintressen angivits med enbart fornlämning
ar ger Ivar Eklöf, RAÄ, vid en intervju. Värdefulla fornlämningsobjekt har 
ett mycket starkt skydd genom KML. Genom att göra dem i planmässigt 
hänseende riksintressanta skulle man inte tillföra något ytterligare skydd. 
Mot detta kan man argumentera att KML inte ger de möjligheter till 
bevakning och kunskapsförmedling som samverkan med PBL ger. Procedu
ren för riksintressen enligt PBL ger därvid störst möjligheter. Utan samver
kan kommer fornlämningar i stället i förekommande fall att behandlas 
som ett objekt vid ärendehandläggning.

Antingen fornlämningen klassats som riksintresse eller inte, så kan över
siktsplanen innehålla en beskrivning och argumentation, där fornlämning
en beaktas i ett miljösammanhang. Alla exploateringsintressen - enligt 
både PBL och alla de andra NRL-anknutna lagarna - kan ta del av argu
mentationen och få en fingervisning om hänsyn som bör tas.

I artikeln ”Ett ord och en bild” (Kulturminnesvård 1/89) har Ivar Eklöf 
något utvecklat vad som skulle krävas av miljöbeskrivningar för att göra 
dem lämpade som underlag i den fysiska planeringen. Dels skulle beskriv
ningen behandla miljön som en helhet, dvs. beskriva det som gör miljön 
till något mer än summan av de enskilda objekten - från monumenttän- 
kande mot miljötänkande, dels måste de kulturhistoriska sakargumenten 
knytas till de fysiska uttryck sammanhangen tagit sig i det aktuella fallet. 
Eklöfs syn på miljöbeskrivningen är väsentlig och jag återkommer till den 
längre fram i samband med analys av några kulturminnesvårdsprogram.

Den information som läa kan tillföra en översiktsplan är som nämnts 
viktig som fingervisning till exploatör.

Översiktsplanen är också viktig för att ge läa själv kunskap och bered
skap inför framtida krav på exploatering. Läa får själv en överblick över 
sammanhangen. Carin Bunte berättar vid intervju, hur hon använder kom
munernas nya översiktsplaner för att analysera var ”potentiella hot” mot 
fornlämningar finns. I underhandskontakter med kommunerna tar hon 
sedan upp en diskussion och klargör sin inställning till omfattningen av 
fornlämningsområdet enligt KML 2:2, utan att någon formell gränsbe
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stämning görs. Detta är ett exempel på, hur översiktsplanen kan bearbetas 
i den antikvariska bevakningen och användas för framförhållning och 
information.

Läa Margit Forsström berör i en intervju svårigheten med att se helheten 
i fornlämningsmiljön, när detaljplanerna kommer in för samråd. ”Man får 
en plan här och en plan där...ibland ligger fornlämningen i kanten av 
planområdet, så tror man att man har hela Småland som skyddsområde 
utanför. Men rätt snart så kommer det en annan plan... Jag är liksom upp
lärd i sättet att se det på det viset att man har ett hot och så har man forn
lämningen och i det skedet så avgränsar man och anpassar sig till hotet.”

Hon nämner tidigare erfarenhet från tjänstgöring vid RAÄ, då hon i till- 
ståndsärenden haft svårt att få förståelse för ett helhetstänkande. ”Det är 
slentrian att vi pekar ut vilka fornlämningar som finns och sedan överlåter 
vi till arkitekter att planera”, menar Forsström. Blir det inte bra då har läa 
svårt att komma igen. ”Vi skulle bättre tala om var vi står. ” Att det är 
svårt att komma igen, att det är för sent beror bl.a. på praxis inom bygg
sektorn, där planläggning och projektering ofta drivs parallellt. Det är 
också så att detaljplanen grundas på beräkningar av vad planområdet skall 
rymma med tanke på exploateringskostnaderna.

I detaljplanen är kommunen oftast uppbunden av kalkyler och avtal. I 
detaljplanen behöver kommunen i och för sig inte följa översiktsplanen. En 
tydlig översiktsplan är ändå viktig även för kommunen, som därigenom 
kan få grepp om konsekvenserna av avsteg från den samlade bedömningen 
i översiktsplanen. Om översiktsplanen skall få den betydelse för samver
kan mellan fysisk planering och kulturminnesvård som här betonats, krävs 
ett medvetandegörande härom hos antikvarier. Det krävs givetvis också att 
kommunerna är villiga att utveckla översiktsplanen som planinstrument. I 
ett följande avsnitt granskar jag hur fornlämningsfrågan behandlats i de 
nya översiktsplanerna i de av projektet berörda fem kommunerna.

En tredje sak som inte är oväsentlig, när det gäller samverkan är att 
arkeologin är ett för planeraren främmande kunskapsområde. Det är lätta
re att få förståelse för de byggnadsantikvariska frågorna. Här talar arki
tekter och antikvarier samma språk. Arkitekturhistoria är också ett ämne 
med hög status i arkitektutbildningen. Skillnaden mellan byggnadsminne 
och fornminne kommer fram i intervjuerna med länsarkitekten och stads
arkitekten i Växjö.

Länsarkitekten Pär Lindström framhåller: ”...har mycket mindre kun
skap om fornminnen än om byggnader och kulturlandskap. På byggnadssi- 
dan har jag ju en viss specialistkompetens genom utbildning.... På forn- 
minnessidan har jag ju egentligen inte någon specialistkompetens och där
för har jag svårare att bedöma hur väl tillgodosedd eller hur illa tillgodo
sedd fornminnesvården egentligen är i länet i det samhällsbyggande som 
sker i dag. Tillskapar man tillräckliga skyddsområden, tillskapar man de
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miljöer som man skulle vilja ha ur upplevelsesynpunkt eller lyckas man 
inte med det? Jag har svårare att bedöma det för jag vet inte riktigt vilka 
krav man skulle ställa. Men generellt sett så är ju fornminnesvården så 
mycket bättre tillgodosedd än byggnadsminnesvården, så att jag menar att 
det är byggnadsminnesvården som är vårt problem i dag__Det är ju bygg
nadsminnesvården som jag ser som den verkligt stora utmaningen för när
maste årtionden.” Likartade värderingar kommer fram i samtalet med 
stadsarkitekten Peter Rydell. När det gäller inställningen till fornlämningar 
framhåller han att det ”finns en grundläggande respekt för fornlämningar i 
planeringen, det vill jag bestämt påstå”. Men när vi i samtalet kommer in 
på att naturvården är så mycket bättre behandlad i planerna än fornläm
ningar, så menar han, att miljödebatten givit naturvården draghjälp. ”Kul
turminnesvården berör inte våra möjligheter att överleva i ett längre tids
perspektiv. Det gör miljön. Ozonskiktet blir inte tunnare för att vi gräver 
bort en fornlämning.” Rydell menar: ”...det är en intellektuell elit som är 
väldigt intresserad av arkeologi, men i den kommunala planeringen så 
brottas man ständigt med allmänhetens intresse av saker och ting... Det 
som har allra störst påverkan och som lättast väcker intresse det tror jag är 
byggnaderna.” Ett fåtal Växjöbor har kunskap om och intresse för Växjös 
historia. Också för arkitekter och planerare är det så att de kulturhistoris
ka byggnaderna är mer intressanta än fornlämningarna. ”Det är ett myck
et mer vardagligt inslag i vårt arbete.”

4.3 Samverkan i detaljplanen
Länsstyrelsen får kontakt med detaljplaneärendet i det samrådsförfarande 
som föreskrivs i PBL 5:20. Samrådet är tänkt fungera som en dialog med 
utbyte av information och synpunkter. Även i detta samråd är länsantikva- 
riens roll olika om kulturvärdet är av riksintresse eller ej. I fall av riksin
tresse skall myndigheten verka för att det tillgodoses. I övriga fall ge råd. I 
de tre län, som berörs av våra fältstudier, deltar länsantikvarien i den s.k. 
planberedningen, eller plansamrådet, ett sammanträde med berörda enhe
ter inom länsstyrelsen, i Växjö och Malmö en gång i veckan och i Kalmar 
en gång i månaden. Vid sammanträdet behandlas detaljplaner som kommit 
in för samrådsyttrande. I Växjö deltar också antikvarier från Smålands 
museum regelbundet i länsstyrelsens planberedning. I Kalmar och Malmö 
däremot deltar inte landsantikvarien i länsstyrelsens sammanträden. Här 
kontaktas landsantikvarien som regel av kommunerna under planarbetet. 
Finns det fornlämningar inom planområdet hänskjuts frågan till länsantik
varien.
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I Växjö är rutinen alltså annorlunda och länsarkitekten framhåller i 
intervjun att han försöker få bedömningar från läa och från Smålands 
museum i alla detaljplaneärenden. ”Landsantikvarien har ju ofta haft tidi
ga kontakter med markägare eller med detaljplaneförfattare, som gör att 
dom ofta kan ha bakgrundsinformation, som är väldigt viktig.” Samma 
syn på behovet av museets kunskap framförs också av stadsarkitekten vid 
intervju: ”Om vi tar ett planärende - oavsett om det är med eller utan 
fornlämningar - så har vi kontakt med Smålands museum. Dom har en 
kunskap som kanske innehåller något som vi inte vet. Vi skulle kunna 
missa saker om vi inte frågade dom.” Däremot tar kommunen ingen 
direktkontakt med läa i planärenden.

Länsarkitekten framhåller också, att det finns en risk att det går viss 
rutin i många planärenden. ”Rutinen blir ofta att kommunen tar fram ett 
förslag och sen skickar över det till oss och frågar om vi har några syn
punkter. Men den rutinen kan ju då också bli så rigid att man glömmer 
dom fall, där det hade varit lämpligt att ha kontakt med länsstyrelsen i 
tidigt skede.” Planarbetet har då gått för långt för att ett meningsfullt sam
råd skall komma till.

Läa Margit Forsström framhåller i intervjun att museet har den direkta 
kontakten med kommunerna under planens utarbetande. Museet bedömer 
från fall till fall, om läa och landsantikvarien i förväg behöver samordna 
sina synpunkter. Eftersom handläggningen i länsstyrelsen är mycket forma- 
liserad enligt PBL är underhandskontakterna viktiga. Att man tidigt kan 
diskutera och informellt påverka menar Forsström. Om läa skall kunna 
framföra någon åsikt på ett tidigt stadium beror antingen på initiativ från 
kommunen eller på landsantikvariens bedömning av planfrågans betydelse. 
Om den nya situationen i planproceduren säger antikvarie Karl Johan 
Krantz vid Smålands museum i en intervju: ”Det ökar länsmuseets betydel
se, för vi är den som har dialog med kommunerna och länsantikvarien 
hamnar i bakvattnet. När det gäller myndighetsutövningen är läa fortfa
rande med.” Krantz berättar att man i länet gjort en ”bodelning” när det 
gäller planärenden för att utnyttja resurserna så rationellt som möjligt. 
Landshövdingen har i samråd med länsantikvarien och landsantikvarien 
bestämt att: ”Länsantikvariens ord gäller när det avser byggnads- och 
planärenden med riksintressen. I plan- och byggnadsärenden i övrigt gäller 
landsantikvariens ord, dvs. där länsstyrelsen inte kan direkt tillämpa 
någon myndighetsutövning längre... Är det så att planförfattaren har ska
pat sig ett underlag i sitt planarbete på grundval av länsmuseets bedöman
de så gäller det i länsstyrelsen, så är vår överenskommelse. Det vittnar om 
länsstyrelsens förtroende för länsmuseets sakkunskap.”

Förhållandet mellan läa och la i detaljplaneärenden bygger på förtroen
de och förmåga till informellt samarbete, bra gemensamt kunskapsunder
lag t.ex. i form av kulturmiljöprogram och liknande värderingar.
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De tidiga kontakterna under planarbetet är väsentliga inte bara för möj
ligheten till påverkan utan också för möjligheten att alls förstå planproble
men. ”Jag tror inte att man förmår bevaka fornlämningar i planer genom 
att sitta på planberedningar.” (Ivar Eklöf.)

Läa:s möjligheter att följa förändringar i bebyggelseutvecklingen och att 
påverka planutformningen har minskat genom PBL:s regler om ansvarsför
delningen mellan stat och kommun. Den antikvariska bevakningen inom 
kommunerna varierar liksom kommunernas intresse av att tidigt i planar
betet få synpunkter från landsantikvarien. Kommunantikvarie finns endast 
undantagsvis inom den kommunala förvaltningen.

4.4 Byggnadsfrågor
I PBL 5:1 finns regler om detaljplanekravet. Lagrummet anger i vilka fall 
markens lämplighet för bebyggelse och reglering av bebyggelsemiljöns 
utformning skall ske genom detaljplan. Kravet på detaljplan är riktat till 
kommunen. Det är kommunen som tolkar bestämmelsen och avgör när 
den skall tillämpas. Om kommunen anser att detaljplan inte behövs, prö
vas lämpligheten direkt i bygglovet.

I PBL 8 kap. finns regler om vilka åtgärder beträffande byggnader och 
anläggningar som kräver bygglov. Bygglovsfrågan handläggs av byggnads
nämnden. Länsstyrelsen kommer inte i kontakt med ärendet annat än i 
besvärsärenden och i de undantagsfall länsstyrelsen förordnat att den skall 
pröva bygglov inom visst område, där det kan befaras att riksintresse m.m. 
inte tillgodoses. Läa kan komma i kontakt med frågan som ett ärende 
enligt kap. 2 i KML.

Byggskedet är ett kritiskt skede, när det gäller hänsyn till fornlämningar 
i miljön. Det finns risk för att information om de ställningstaganden som 
gjorts i planen inte förs vidare i byggskedet. Eller som en tekniker vid 
Malmö fastighetskontor med samordningsansvar uttrycker saken vid inter
vju: ”Mycket tappas bort i genomförandeprocessen. Man tar bort en del 
ovidkommande till fördel för annat.” (Björn Gustavsson.)

Finns ingen plan måste miljöfrågan prövas i bygglovet och kan där lätt 
förbises.

Antikvarier vid Smålands museum tjänstgör som kommunantikvarier i 
kommunerna i Kronobergs län. Antikvarier vid museet besöker varje bygg
nadsnämnd - utom Växjös - var fjortonde dag för att bevaka kulturmiljö
frågor och gå igenom de bygglovsärenden nämnden enligt lista skall fatta 
beslut om.
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Bygglov krävs inte alltid. Ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk 
eller jämförlig näring kräver inte lov inom område utan detaljplan. Margit 
Forsström nämner som exempel hur ekonomibyggnader kommit att för
läggas nära Inglinge hög. Inglinge hög rymmer ett av länets största grav
fält. Samtliga intervjuade i Växjö nämner Inglinge hög som exempel på en 
fin fornlämningsmiljö i kommunen.

För åtgärder som inte kräver bygglov är det omöjligt att bevaka vad som 
kan inträffa i fornlämningens närhet. Det kan också vara svårt att hävda 
ett skyddsområde som enligt läa:s bedömning är tillräckligt stort. Margit 
Forsström framhåller hembygdsföreningarnas betydelse för bevakning och 
för opinionsbildning i fall som det i exemplet. Kommunen kan enligt PBL 
8:5 besluta att bygglov inte behövs för vissa åtgärder. Sådant beslut fattas i 
detaljplan eller områdesbestämmelser och såväl landsantikvarien som läns- 
antikvarien har därmed möjlighet att bevaka frågan. Kommunen kan 
också enligt PBF 8:6 bestämma att bygglov krävs inom område med värde
full miljö i vissa fall, där det enligt lagen annars inte behövs. Även sådant 
beslut fattas genom detaljplan eller områdesbestämmelser och det finns 
möjlighet att antikvariskt bevaka frågan. Det naturliga är att i sådant fall 
ha en framförhållning och redan i samband med översiktsplanen ange 
önskvärdheten av utökad bygglovplikt för vissa områden. Sådan bygglovs- 
plikt kan t.ex. just omfatta att inom område som inte berörs av detaljplan 
uppföra eller ändra ekonomibyggnader för jordbruk.

Om bygglov inte krävs gäller för fornlämningar 2 kap. 10 § KML, dvs. 
den som avser att uppföra en byggnad m.m. bör i god tid ta reda på om 
någon fast fornlämning berörs och snarast samråda med länsstyrelsen. 
Christian Meschke vid RAÄ framhåller i en intervju, att det kan vara svårt 
för den enskilde att inse att fornlämning kan beröras. Meschke nämner 
fyra exempel på situationer då markägaren anses böra känna till att fast 
fornlämning finns, nämligen om fornlämningen är utmärkt på ekonomiska 
kartan, om särskilt inventeringsunderlag som t.ex. Medeltidsstaden finns, 
om fornlämningen är redovisad i det kommunala kulturminnesvårds- 
programmet eller om fornlämningen är känd på bygden.

Margit Forsström nämner i intervjun ett sätt att underlätta den enskildes 
kännedom om fornlämningar. Som ett beredskapsarbete hade inom länet 
tidigare påbörjats men ej avslutats utsändande av meddelande till samtliga 
fastighetsägare som hade fasta fornlämningar inom sin mark. Den enskilde 
kan ju trots kännedom om fornlämningen tycka att hans arbetsföretag inte 
”berör” fornlämningen. Enligt KMF prövas inte det som ligger utanför 
fornlämningsområdet. Upplevelsevärdet av fornlämningen kan vara mer 
eller mindre känsligt för anordningar utanför fornlämningsområdet. Såda
na anordningar kan inverka negativt på upplevelsevärdet och pedagogiska 
och vetenskapliga sammanhang kan också gå förlorade då KML inte ger 
några instrument för ingripande.
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Mycket byggande kan äga rum utan att möjlighet till samverkan mellan 
KML och PBL finns. Som framhållits i RAÄ:s rapport om kulturminnes
vården i kommunernas planering (RAÄ 1978) består de förändringar som 
påverkar kulturmiljön ofta av: ”...successiva förändringar som äger rum 
under mycket lång tid och därför är svåra att iakttaga. Att t ex av ett plan
material utläsa sådana konsekvenser för miljön kan ofta vara mycket 
vanskligt och begränsar givetvis också möjligheterna att undvika eller mot
verka förändringar av denna art.” För länsantikvarien och landsantikva
rien kan det finnas skäl fundera över de hot som kan finnas i särskilt käns
liga områden och lämpligen i samband med samråd om översiktsplanen 
verka för att bygglovsplikten mte slopas eller för att den utökas.

4.5 Kulturminnesvårdsprogram och 
översiktsplaner

För de fem kommuner som ingår i projektets empiriska material föreligger 
översiktsplaner enligt PBL, antagna eller som förslag. Kulturminnesvårds
program finns också. Hur samspelar program och planer?

4.51 Tre regionala kulturminnesvårdsprogram

I de tre berörda länen finns regionala kulturminnesvårdsprogram presente
rade i informationsrika och välskrivna publikationer. De skiljer sig åt i sin 
uppläggning och kan tänkas ha olika betydelse som underlag i kommuner
nas fysiska planering.

Ett läns utveckling, Kalmar 1985, utarbetat av Kalmar läns museum. 
Publikationen innehåller beskrivning av länet ur naturgeografisk aspekt 
samt en ekonomisk historisk beskrivning av hur länets näringar utvecklats 
från forntid till modern tid. Platser där utvecklingen kan avläsas visas i 
kartskisser. Någon värdering av minnesmärken har inte skett. Syftet är att 
beskrivningarna skall utgöra underlag för kommunernas kulturminnes
vårdsprogram, där miljön värderas, hoten analyseras och förslag ges om 
hur miljöerna i framtiden skall behandlas i planläggningen heter det.

Historia för framtiden, Kronobergsboken 1981, boken är utarbetad av 
länsstyrelsen, Smålands museum och Kronobergs läns hembygdsförbund. I 
förordet betonas vikten av att kulturminnesvårdens representanter deltar i
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samhällsplaneringen och att ett gott underlagsmaterial behövs för att ge 
möjlighet till en vederhäftig argumentation. Kommunala kulturminnes- 
vårdsprogram bör gå mer på djupet.

Boken inleds med beskrivning av natur- och kulturlandskapet samt kul
turminnesvårdens institutioner. Sedan presenteras ett urval av 143 områ
den som valts på grund av koncentration och variation av lämningar och 
som därmed på ett pedagogiskt sätt belyser förändringar av bebyggelse och 
näringar i länet. Områdena har kulturhistoriska värden som inte kan åter
skapas och som på olika sätt bör säkerställas åt eftervärlden.

Presentationen görs kommunvis och med tydliga kartskisser och ett rikt 
bildmaterial. Texten är enbart beskrivande.

Kulturminnesvårdsprogram för Skåne, Malmöhus län 1984, utarbetat av 
länsstyrelsen i samråd med kommunerna. Syftet är att publikationen skall 
vara ett handlingsprogram och underlag för fortsatt arbete såväl inom 
länsstyrelsen som i kommunerna. ”Det är angeläget att programmet beak
tas och utvecklas i kommunala program för kulturminnesvården så att 
bevarandeaspekter och säkerställandeåtgärder kan ingå i kommunernas 
planeringsverksamhet och i handläggningen av enskilda ärenden.” Publi
kationen redogör först för maritima fornlämningar och för kulturlandska
pets utveckling från forntid till vår tid. Därefter följer kommunvis en 
beskrivning av utvecklingen från stenålder till nutid och ett urval av värde
fulla miljöer inom kommunerna. Texten illustreras med ett rikt fotomate
rial. Tydliga kartor finns i separat kartdel. För varje område ges en 
beskrivning, valet motiveras, befintliga regleringar anges och slutligen ges 
rekommendationer. För urvalet har landskapets helhetsmiljö som speglar 
en viss epok eller en historisk kontinuitet liksom samspelet mellan odlings
landskap och bebyggelse varit styrande. Exempel på återkommande moti
vering för område med fornlämningar: ”Området åskådliggör en kontinu
erlig utveckling av kulturlandskapet från stenålder till modern tid. De 
dominerande fornlämningarna har förutom sitt vetenskapliga värde även 
betydelse för landskapsbilden. ”

Rekommendationerna är mycket allmänt hållna och tämligen lika lydan
de för de olika objekten t.ex.: ”Vid upprättande eller ändring av kommun
översikt, områdesplan och detaljplan bör hänsyn tas till områdets kultur
historiska värden... Inom det öppna odlingslandskapet bör landskapsför- 
ändrande åtgärder som huvudregel inte medges.” (S. 135.) Några mer kon
kreta anvisningar för den fysiska planeringen ges inte. Endast i ett av de 
talrika objekten med värdefulla fornlämningar ges en mer konkret anvis
ning: ”Fornlämningsmiljöerna skulle kunna göras tillgängliga genom att 
inlemmas i ett vandringsstråk.” (S. 224.)

Urvalet omfattar totalt 249 miljöer och objekt i länets 20 kommuner.
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Sammanfattande synpunkter

Publikationen för Kalmar län ställer störst krav på den som skall omsätta 
beskrivningarna i ett kommunalt program och i sådana konkreta rekom
mendationer till byggnadsnämnd som kan ges i en översiktsplan.

Kronobergsboken fyller säkert sitt syfte att för varje kommun ge under
lagsmaterial till en vederhäftig argumentation, dock på en generell nivå. 
För att beskrivningarna skall kunna tillämpas i den fysiska planeringen 
krävs en planmässig bearbetning och konkretisering.

Programmet för Malmöhus län är det mest tillämpbara genom att 
rekommendationer för fysisk planering och byggande ges för varje områ
de. A andra sidan är dessa rekommendationer allmänt hållna, ibland så 
allmänt att de inte tillför något. Att hänsyn skall tas till kulturhistoriska 
värden vid planläggning och byggande står redan i PBL. Men vilka hänsyn 
och hur det är frågan. I alla tre publikationerna framhålls, att de skall 
kompletteras med kommunala program.

Tre av de kommuner som ingår i vårt projekt har publicerat kommunala 
kulturminnesvårdsprogram.

4.52 Tre kommunala kulturminnesvårdsprogram

Helsingborgs kulturminnesvårdsprogram utarbetat av Helsingborgs muse
um, daterat 1989.08.18.

Svfte: Programmet skall dels tillhandahålla ett kulturhistoriskt planerings
underlag för kommunens fysiska planering och bygglovshantering, dels 
fungera som ett informationsmaterial för en intresserad allmänhet. Pro
grammet sägs utgöra en början till ett fortsatt arbete med kommunal kul
turminnesvård.
Material: Fältstudier, lokalhistorisk litteratur från hembygdsföreningar, 
historiskt kartmaterial, kulturminnesvårdsprogram för Skåne, omfattande 
litteraturlista. Beträffande fornlämningar nämns RAÄ:s kompletterande 
fornlämningsinventering som föreligger i blankettform och är inprickad på 
karta. Materialet uppges vara oöverskådligt och obearbetat. Det heter att 
kommunen bör i samarbete med länsstyrelsen och landsantikvarien verka 
för att det nya materialet bearbetas och tolkas för att ge en aktualiserad 
bild av kommunens förhistoria.
Beskrivning: Beskrivningen inleds av en bebyggelsehistorisk översikt som 
även innehåller en beskrivning av det förhistoriska landskapet. Den fort
satta texten är uppdelad på olika avsnitt för Helsingborgs centralort och 
för de tolv socknarna. Varje avsnitt är i sin tur indelat i geografiska enhe-
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ter. I varje sockenavsnitt finns en beskrivning av kulturlandskapet. Denna 
inleds med enstaka undantag med en beskrivning av det förhistoriska land
skapet. Här lokaliseras fornlämningarna summariskt t.ex.: ”Kombinatio
nen av stenåldersboplatser och högar finner vi framför allt i sydvästra hör
net av socknen, alldeles intill Råån.” Ibland omnämns att lämningar av 
boplatser hittats. Till avsnitten hörande kartbilder är oläsliga.

I programmet framhålls att en värdeanalys gjorts. Kriterierna för denna 
bygger på RAA:s anvisningar för byggnadsvård och är knutna till byggna
der och i viss mån anläggningar, t.ex. parker. I programmet har lagts till 
”Odlingshistoriskt värde”, vilket inrymmer naturliga eller kultiverade 
anläggningar som konkret illustrerar ett historiskt odlingssystem.

Avsnitten om kulturlandskapet avslutas med en summering av de kultur
historiska värdena. Ibland omnämns fornlämningar i dessa värdeomdö
men. Värdet anges genomgående summariskt som samhällshistoriskt värde 
eller kontinuitetsvärde, t.ex.: ”Mönstret av de kända fasta fornlämningar
na i Bårslövs socken utgör ett intressant exempel på en möjlig kontinuitet 
mellan förhistorisk och historisk bebyggelse. ”(S. 90.) En gång anges vär
det som ”mycket högt pedagogiskt värde” (Rååns dalgång).
Förslag: Varje sockenavsnitt avslutas med en redovisning av befintliga 
regleringar och förslag till skydd. Alla sådana avsnitt inleds med följande 
ramsa: ”Lagen om kulturminnen reglerar skyddet av fornlämningar, kyr
kobyggnader, -tomter och begravningsplatser. Hänsyn till våtmarker, 
vattendrag och stengärden skall tas enligt Lagen om skötsel av jordbruks
mark, 6a§.” I övrigt omnämns riksintresse, naturvårdsförordnande och 
redovisning i översiktsplanen i form av storområden enligt NRL 2:2. Vida
re ges förslag om vad som bör uppmärksammas vid utarbetande av områ
desbestämmelser, fördjupad översiktsplan, detaljplaner eller ändring av 
befintlig byggnad (PBL 3:10, 3:12). Fornlämningar omnämns inte i sam
band med något förslag.

Växjö kulturmiljöprogram, landsbygden utarbetat inom byggnadsnämn
den med Smålands museum som konsult, daterat 1989.02.01.

Syfte: Programmet skall vara informationsmaterial om värdefulla byggna
der och miljöer, riktlinjer för kommunens tillståndsgivning och planering 
samt program för vidare arbete med bevarandefrågorna i kommunen. 
Material: Det regionala kulturminnesvårdsprogrammet (Kronobergsbo- 
ken) samt byggnadsinventeringar utförda 1979 - 1987.
Beskrivning: Beskrivningen inleds av en redogörelse för ”den historiska 
bakgrunden” och tar sin början i jägarstenåldern. För de olika perioderna 
finns en liten faktaruta: ”Vet Du att särskilt välbevarade fornlämningar 
från sten- och bronsåldern är. ...” Fornlämningens namn anges och en 
mycket översiktlig skiss visar läget. De kulturhistoriska riksintressena 
anges på motsvarande sätt.
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Beskrivningen är sedan indelad i 42 s.k. karaktärsområden. ”Styrande 
för urvalet har varit koncentrationen och mångfalden av kulturlämningar 
dvs fornlämningar, värdefullt kulturlandskap, äldre anläggningar, äldre 
bebyggelse etc. Betoningen har mer än i det regionala programmet legat på 
bebyggelsen.” Det framhålls att det inom hela kommunen finns: ”...en 
mängd enskildheter av stort kulturhistoriskt värde. I de utpekade område
na är emellertid koncentrationen så stark att det finns skäl att särskilt 
framhålla dem som illustrativa och skyddsvärda.” Karaktärsområdena 
beskrivs med en historik och en karakteristik av bebyggelsens egenart. Till 
varje karaktärsområde hör en tydlig kartskiss, där även fornlämningar är 
tydligt markerade. Inom en del områden har avgränsningar av delområden 
gjorts och betecknats som särskilt värdefulla områden. Totalt anges tio sär
skilt värdefulla områden. I inget fall omfattar avgränsningen även karak- 
tärsområdets fornlämningar. Områdena utgörs av kyrkomiljöer och herr
gårdar.
Förslag: Programmet innehåller mycket konkreta råd för byggandet på 
landsbygden. För de särskilt värdefulla områdena föreslås att säkerställan
de med områdesbestämmelser bör övervägas. I ett fall anges att FML gäller 
för en fornlämning och i ett annat fall anges att fornlämningen gränsbe- 
stämts av länsstyrelsen.

Älmhults kulturmiljöprogram 1989, utarbetat av Smålands museum på 
kommunens uppdrag.

Syfte: Utgöra kulturhistoriskt underlag i Älmhults översiktsplan.
Material: Fältarbete omnämns. Kort litteraturlista tar upp litteratur om 
byggnadsvård.
Beskrivning: Beskrivningen inleds av en historisk bakgrund och börjar med 
jägarstenåldern. Fornlämningar anges summariskt på särskilt blad: ”Vet 
Du att särskilt välbevarade fornlämningar från sten- och bronsåldern är. ... ” 
Fornlämningarna benämns och markeras på enkel kartskiss. Riksintresse
na, fyra stycken, anges på samma summariska sätt. Ett av riksintressena, 
Göterydstrakten, ges en mer utförlig beskrivning. Kulturmiljöprogrammet 
innehåller vidare 24 karaktärsområden med koncentration och mångfald 
av fornlämningar, värdefullt kulturlandskap, äldre anläggningar och äldre 
bebyggelse. I ett fall har särskilt värdefullt delområde avgränsats (kyrko- 
•område). Områdena beskrivs och bebyggelsens egenart karaktäriseras. En 
inte alltid så tydlig kartskiss hör till varje område.
Förslag: Det särskilt värdefulla området föreslås få områdesbestämmelser. I 
övrigt ges råd om att byggande bör undvikas, om läge för nybyggnad 
och/eller om byggandets utförande. Ibland omnämns som säkerställande 
att ett område utgör del av riksintresseområde. Något som i och för sig 
inte utgör säkerställande.

För riksintresset Göterydstrakten ges så intressanta förslag att de här
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återges i sin helhet: ”Området karaktäriseras i dag av ett kulturlandskap i 
gradvis igenväxning. Detta är ett allvarligt hot mot möjligheterna att 
levandegöra de förhistoriska lämningarna i hällkistebygden. Det är därför 
av synnerlig vikt att ett aktivt jordbruk med stort inslag av boskap upp
muntras. Enda möjligheten att bibehålla öppna arealer är att utöka betes
trycket. Samtidigt bör ett aktivt lövskogsbruk uppmuntras. I de samman
hang då plantering är oundviklig bör detta i första hand ske med löv. 
Nybyggnad av bostadshus bör ske med stor restriktivitet. I princip bör 
byggnadslov medges endast i anslutning till redan etablerade byggnads- 
platser och efter samråd med länsstyrelsen.”

Kulturmiljöprogrammet har behandlats mer utförligt i avsnitt 3.5 om 
Göteryd.

Sammanfattande synpunkter

I programmet för Helsingborg behandlas fornlämningar summariskt. I 
inledningen påpekas, att RAÄ:s kompletterande fornlämningsinventering 
inte bearbetats och att kommunen bör verka för att så sker. Fornlämningar 
omnämns inte i något åtgärdsinriktat förslag. För varje avsnitt upprepas 
ramsan: ”Fagen om kulturminnen reglerar skyddet av fornlämningar... ”

Programmen för Växjö och Älmhult har en sinsemellan likartad upp
läggning, vilket väl är naturligt eftersom Smålands museum utarbetat båda 
programmen.

Båda programmen är intressanta genom sin redovisning av karaktärs- 
områden och ytterligare gradering inom dessa. Endast för riksintresset 
Göteryd ges konkreta åtgärdsförslag inriktade på vård av fornlämningen.

4.53 Hur skall ett kulturminnesvårdsprogram bli 
planerande?

Den frågan har ställts i ett forskningsprojekt om kulturmiljö och plane
ring. Projektet var inriktat på byggnadsantikvariska och ej arkeologiska 
frågor, men vissa frågor och försök till svar är av intresse även i vårt pro
jekt. Forskarna framhåller att det viktigaste är att bygga broar mellan kul
turminnesvård och planering (Bjur, H. och Wetterberg, 0. 1990). Egenarts- 
beskrivningen är den mest konkreta bryggan mellan minnesvård och miljö
vård. Ett möjligt svar på projektets frågeställning sägs vara: ”...att tonvik
ten i kulturminnes vårdsprogrammen bör förskjutas mot de kortlivade 
åtgärdsdelarna. En sådan inriktning skulle främja den kontinuerliga plane
ringsprocess som i dag eftersträvas.” (a.a. s. 60.)
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I projektet har bl.a. 25 kommunala kulturminnesvårdsprogram och 9 
regionala analyserats med avseende på programmens beskrivningar av 
egenskaper och vården av objekt och miljöer. De regionala programmen i 
Kalmar och Kronobergs län ingår även i deras urval, men analysen är inte 
disponerad så att något sammanfattande omdöme ges om varje dokument.

I rapporten framhålls, att programmens innehåll stämmer väl med de 
riktlinjer RAÄ givit. ”Det finns emellertid en tendens till att historieberät- 
tandet blir självgående och tappar kontakten med det som finns kvar i dag. 
Det historiska skeendet görs till huvudsak. Artal, händelser, ekonomisk 
utveckling etc betonas på bekostnad av byggnads- och miljöbeskrivningar. 
Hur är den historiska bebyggelsemiljön sammansatt, hur ser den ut i dag, 
och vad i detta är det vi skall vårda? Det är frågor som många gånger för
blir obesvarade.” (a.a. s. 83.)

Den genomgång som ovan gjorts av kulturmiljöprogram med avseende 
på fornlämningarnas behandling leder till likartade tankar. För fornläm- 
ningar kunde motsvarigheten till ”de kortlivade åtgärdsdelarna” kanske 
avse frågor om vård, om tillgänglighet, om speciella bevakningsåtgärder i 
plan- och byggprocessen som i det tidigare relaterade exemplet från Älm- 
hult. Ofta får man i de program vi här studerat inte ens någon klarhet i om 
fornlämningen eller spår av den ligger kvar eller om allt försvunnit genom 
skadegörelse eller undersökning och borttagande. Hur skall planeraren 
tolka sådan information där fornlämningens registrerade nummer ges 
samma status som dess synliga fysiska uttryck? En tendens till att historie- 
berättandet blir självgående finns också i de av oss studerade programmen. 
Det finns en annan fara i detta berättande och beskrivande, som jag vill 
lyfta fram, och det är faran med ”inklipp”. I arkeologin och den fysiska 
planeringen möts två helt olika kulturer. De som arbetar med kulturmiljö
programmen har en humanistisk skolning och uppenbarligen god förmåga 
att uttrycka sig i sammanhängande texter. Planerare är i sin utbildning inte 
tränade varken i att läsa eller skriva sammanhängande texter. Deras trä
ning är projektering. De arbetar med skisser, kartbilder, ritningar, diagram. 
Planering sker alltid under tidspress. Om kulturmiljöprogrammen har en 
stark betoning på beskrivning och ingen planmässig konkretion finns det - 
med tanke både på planerarprofessionens speciella kompetens och på tids
pressen - en stor risk för att de välskrivna programmen i lämpliga bitar 
klipps in i översiktsplanens texter eller i detaljplanens beskrivningar. Så lig
ger de som främmande öar, visar en god vilja men ingen förpliktande poli
tik.

Det finns anledning att här återknyta till Ivar Eklöfs tidigare redovisade 
syn på miljöbeskrivningen: att miljön beskrivs som en helhet och att sakar
gumenten knyts till de fysiska uttryck sammanhangen tagit sig i det aktuel
la fallet. Läser man de här redovisade programmen mot bakgrund av den
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vägledning RAÄ och Planverket utgav 1978 så är det särskilt slående att 
det för fornlämningar inte finns en i vägledningen föreslagen genomgång 
av allmänna förändringar och hur dessa kan påverka bevarandeförutsätt
ningarna de närmaste 10-15 åren. Som sådana förändringar inom ett pro
gramområde nämns i vägledningen t.ex. landsbygdens bebyggelseutveck
ling, utbyggnad för turism och rekreation, rationalisering inom jordbruk 
och skogsbruk.

I vägledningen föreslagen åtgärdsdel för den närmaste tidsperioden finns 
i de här refererade programmen i summarisk form och berör - med undan
tag för Göteryd - inte fornlämningar.

Hur har fornlämningsfrågan och kulturminnesvårdsprogrammen kom
mit till uttryck i översiktsplanerna enligt PBL?

4.54 Fem översiktsplaner enligt PBL

För de fem kommuner, som berörs av vår studie, redovisas här, hur de nya 
översiktsplanerna enligt PBL beaktat fornlämningar. Översiktsplanerna 
jämförs med kulturminnesprogrammen.

Borgholm
Översiktsplan 1990, samrådshandling. Planen är utarbetad av K-konsult i 
Kalmar. Publikationen är enkel till sitt utförande. Texten består av en hel 
del ”inklipp”. I övrigt är den mycket kortfattad. Många kartor ingår. I ett 
inledande kapitel ”Planens förutsättningar” finns ett avsnitt kallat ”Kul
turminneslag och byggnadsminnen”. Det inleds med återgivande av lagens 
bestämmelser om fasta fornlämningar. Någon redovisning av kommunens 
fornlämningar finns inte. Läsaren hänvisas till kapitel 6.

I kapitlet ”Allmänna intressen” finns ett avsnitt ”Kulturmiljövård”. 
Riksintressena räknas upp med namn och nummer. Någon beskrivning 
görs inte och inte heller lokaliseras de olika objekten på tillhörande kart
skiss Hur riksintresse skall tillgodoses anges i allmänna ordalag, t.ex.: 
”Kulturvärdet förutsätter... att den i dag brukade marken hålls i hävd och 
att det öppna landskapet inte växer igen.”

I kapitlet ”Grunddragen i mark- och vattenanvändningen” finns ett 
avsnitt ”Kulturlandskap med höga värden (K)”. Ingen närmare beskriv
ning eller lokalisering finns. På kartskiss kan bokstaven K återfinnas. För 
markanvändningen anges kortfattat och allmänt, t.ex.: ”Områden av stort 
kulturhistoriskt intresse skall bevaras.” ”Kulturhistoriska synpunkter skall 
ges en stor roll vid kommande planering av markanvändningen i kommu
nen.”

Så till kapitel 6 som heter ”Områdesbeskrivningar”. Om fornlämningar
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i Köpingsvik får vi veta följande: ”Observera dessutom att det finns ett 
större fornlämningsområde i Köpingsvik! Utför ingen grävning eller 
schaktning här utan att kontakta länsmuseet eller länsstyrelsen!” Man får 
lätt en association till Televerket.

Det regionala kulturminnesvårdsprogrammet åberopas inte i plandoku
mentet. I planen anges att kommunen har för avsikt att upprätta kommu
nalt kulturmiljöprogram. Sådant arbete har enligt uppgift ännu ej påbör
jats, februari 1991.

Helsingborg
Översiktsplan 1989, antagen av KF 1989.04.25, utarbetad av kommunens 
stadsbyggnadskontor under ledning av kommunstyrelsen. Texten i plan
handlingen är kortfattad, men liksom kartorna klargörande. Översiktspla
nen tar upp fyra storområden enligt NRT 2:2. Dessa områden består av 
renodlat kulturlandskap som ej bör bli föremål för större förändringar. 
Befintliga samhällen kan dock byggas ut i lämpliga riktningar. Samtliga 
riksintressen för kulturminnesvård och naturvård ingår i de fyra storområ
dena liksom de flesta lokala och regionala intressena. Riksintressena 
namnges, men beskrivs inte närmare. De olika riksintressena framgår klart 
av en karta. Under rubriken reglerings behov sägs, att områdesbestämmel
ser kan övervägas som en enkel form av skydd för vissa kulturmiljöintres
sen. Av en regleringskarta framgår både områden av riksintresse och områ
den av lokalt eller regionalt intresse för kulturmiljö samt i vilken utsträck
ning områdesbestämmelser/detaljplan erfordras. Under rubriken åtgärds- 
program står att genom kulturnämndens försorg skall ett kulturminnes- 
vårdsprogram utarbetas och delar av detta program kan komma att tjänst
göra som fördjupning av översiktsplanen beträffande bevaringsvärda kul
turmiljöer. Det kommunala programmet har alltså ej förelegat när planen 
utarbetats. I förordet sägs emellertid att landsantikvarien varit behjälplig 
med den kulturhistoriska belysningen.

I en bilaga på två sidor ges en natur- och kulturhistorisk belysning av 
landskapet och näringarnas spår i landskapet alltifrån inlandsisens 
avsmältning till nutid. Av kartorna (skala 1:100.000) framgår inte var 
fornlämningar finns. Länsstyrelsen har i sitt granskningsyttrande ingen 
erinran mot planen.

Det regionala kulturminnesvårdsprogrammet åberopas inte i planen. 

Malmö
Översiktsplan april 1990, antagen av KF 1990.10.25, utarbetad av stads
byggnadskontoret med kommunstyrelsen som ledningsgrupp. Planen redo
visas i en påkostad publikation och i separat kartbilaga. Det står, att kom
munen har för avsikt att ta fram ett kommunalt kulturmiljöprogram. 
Ingen hänvisning görs till det regionala programmet.
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Tre riksintresseområden med fornlämningar förutom Malmö tätort 
anges. RAÄ:s avgränsning av riksintressena godtas inte utan det heter att 
kommunen avser att ”vidare studera avgränsningen”. Statens förslag till 
riksintressen anges på en kartskiss i publikationen. På den separata plan
kartan markeras varken riksintresse eller fornlämningar. En jämförelse 
mellan kartskissen och plankartan ger vid handen att en del av riksintres
set med bronsåldershögar föreslagits ingå i ”särskilt fritidsområde”. 
Någon kommentar till detta finns inte i texten. Inte heller kommenteras 
vilka konsekvenser broförbindelsen över Öresund, som tillstyrks i planen, 
kan komma att få för riksintressen för kulturvård och naturvård. Beskriv
ningen av riksintressen med fornlämningar överensstämmer med Kultur
miljöprogrammet för länet, om än i starkt förkortad form. Programmets 
rekommendation att landskapsförändrande åtgärder inom det öppna 
odlingslandskapet som huvudregel inte bör medges har fått en något 
annorlunda formulering: ”Landskapsförändrande åtgärder bör endast 
medges i undantagsfall och om väsentligt samhällsintresse därmed kan till
godoses.” Kanske kan det tolkas som en spelöppning?

Länsstyrelsen framhåller i sitt samrådsyttrande att ändring av markan
vändningen inom fornlämningsområdet inte kan godtas. Vidare påpekar 
länsstyrelsen att fornlämningar tydligt bör markeras på kartan och upplys
ning om skyddsområdesbestämmelser lämnas i översiktsplanen. Skydds
områden kan vara mycket stora, varför det ofta är lämpligt att lokalisera 
större, fria landskapsstråk med utgångspunkt från fornlämningar i land
skapet. Länsstyrelsen kräver också att sammanhängande friområden i kon
takt med jordbruksmarken garanteras för gravhögskomplexen i Husie- 
Losieområdet.

Växjö
Översiktsplan 1990. Lörslag. Arbetet med planen har under en politisk 
ledningsgrupp utförts av en arbetsgrupp med tjänstemän från olika förvalt
ningar.

Texten är utförlig och relaterad till kommunens problem. Inga "inklipp” 
förekommer. Kartorna är tydliga. Märklig fast fornlämning markeras på 
kartan, skalan dock 1:100.000. I avsnittet om kulturmiljövård framhålls 
att kulturmiljöprogram för landsbygden är underlag för översiktplanen. 
De karaktärsområden som programmet anvisar har tagits med i översikts
planen. I samband med fördjupad översiktsplan skall kulturmiljöprogram 
också göras för Växjö stad och tätorterna. Riksintressen för kulturminnes
vård namnges.

I kapitlet ”Grunddragen i mark- och vattenanvändning” berörs kultur
miljövård i områden som kallas ”aktivt bevarande”. I dessa ingår områden 
betecknade ”K-särskilt värdefulla kulturmiljöer”. Lör dessa avser kommu
nen upprätta områdesbestämmelser med utökad bygglovsplikt för att
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skydda den värdefulla miljön. Vidare finns kulturmiljövård inom områden 
betecknade ”Pågående markanvändning består - särskild hänsyn”. Inom 
dessa områden markeras värdefulla kulturmiljöer med litet k.

Som rekommendation till byggnadsnämnden framhålls i planen att 
bygglovsprövningen skall beakta kulturmiljöprogram för landsbygden.

Riksintressen och s.k. karaktärsområden med fornlämningar redovisas 
på kartskiss i planens textdel, men på själva plankartan ingår de i område
na betecknade K respektive k. En jämförelse av om de sammanfaller tillå
ter inte materialet.

I sitt samrådsyttrande över översiktsplanen framhåller länsstyrelsen 
beträffande riksintressen för kulturminnesvård att i planen anges rent all
mänt på vilka sätt säkerställande kan ske. Några konkreta förslag till 
säkerställande för vart och ett av kulturminnesvårdens riksintressen har 
kommunen inte lagt fram. Länsstyrelsen framhåller att det är angeläget att 
detta kommer till stånd i dialog mellan kommunen och länsstyrelsen så att 
en precisering av angelägenhetsgrad kan göras.

Förslaget till kulturmiljöprogram för landsbygden i Växjö innehåller 
exempel på olika hänsyn som bör tas för att bevara kulturlandskapet. 
Länsstyrelsen anser att dessa kan användas för formulering av rekommen
dationer i översiktsplanen som omfattar mer än föreskrifter om hur bygg
lov skall hanteras.

Almbult
Översiktsplan 1990. Förslag. Arbetet utfört av tjänstemän från förvalt
ningarna under kommunstyrelsens ledning. Omfattande text relaterad till 
kommunens problem.

Både för riksintressen och för kulturhistoriskt särskilt värdefulla områ
den och objekt hänvisas till kommunens kulturmiljöprogram.

I avsnittet ”Strategiska riktlinjer” återges ordagrant kulturmiljöpro
grammets riktlinjer för riksintresset i Göteryd. Länsstyrelsen framhåller i 
sitt samrådsyttrande, att riksintressen för kulturminnesvård redovisas 
ganska knapphändigt och att det inte tillräckligt tydligt framgår, hur kom
munen avser att säkerställa och tillgodose dem. Rekommendationerna ut
över riktlinjerna i kulturmiljöprogrammet bör vara tydligare och ta upp inte 
bara bebyggelsen utan även landskapets skydd och vård påpekar länsstyrel
sen. En mer utförlig behandling av översiktsplan för Älmhult och kommu
nens svårighet att påverka skogsodling finns i avsnitt 3.5 om Göteryd.
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4.6 Hur har fornlämningar 
fysiska planer före PBL 
fallen?

beaktats i 
i de studerade

Detta avsnitt innehåller en redogörelse för de dokument till fysiska planer, 
som funnits i de studerade områdena. Tonvikten läggs på hur fornlämning
ar formellt behandlats i dokumenten. De materiella resultaten har redovi
sats i kap. 3.

4.61 Generalplaner och kommunöversikter

I Malmö och Växjö finns tidiga planer av generalplanekaraktär, men i 
Borgholm, Helsingborg och Älmhult finns sådana planer först i samband 
med den fysiska riksplaneringen. I Växjö är den tidigaste planen av över- 
siktskaraktär Växjö stadsplan, stadfäst av Kungl. Maj:t 1914 och gällande 
den då bebyggda staden jämte väl tilltagna utvidgningsområden. I planen 
finns fornminnen överhuvudtaget ej omnämnda. Planen kom att vara ett 
juridiskt bindande rättesnöre för stadens utbyggnad i mer än 40 år.

För både Malmö och Växjö finns generalplaner upprättade några år 
efter det att 1947 års byggnadslag trätt i kraft (Växjö 1952, Malmö 1956). 
Båda planerna innehåller omsorgsfulla inventeringar, utredningar och ställ
ningstaganden till stadens bebyggelseutveckling. I Malmö-planen hänvisas 
till RAÄ:s fornminnesinventering och i Växjö-planen till en skrift utgiven 
av Smålands museum. Ingen av planerna innehåller något ställningstagan
de till hur fornlämningar skall kunna integreras i planerad utbyggnad eller 
någon markering av särskilt betydelsefulla fornlämningar och eventuella 
restriktioner för anläggningar i deras närmiljö.

Från det expansiva 1960-talet finns reviderade generalplaner (Växjö 
1965, Malmö 1966). I Växjö-planen beräknas stora arealer tas i anspråk 
för bostadsbebyggelse och som industrimark innebärande en fördubbling 
av den detaljplanelagda arealen under en 15-årsperiod, hela trafiksystemet 
planeras läggas om och centrum skall omvandlas. Trots denna omfattande 
utveckling och omvandling nämns inte fornminnen med ett enda ord. På 
generalplanekartan finns ingen markering av fornminnen. I Malmö-planen 
omnämns att fornlämningarnas antal är betydande och utgörs bl.a. av ”ett 
30-tal högar från bronsåldern, vilka ingår i ett av landets största högområ
den”. Hur fornlämningarna skall integreras i den planerade bebyggelsen 
kommenteras inte.
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Som framhållits i avsnitt 2.35 medförde verksamheten med fysisk riks- 
planering att ett utvecklingsarbete med de kommunala planinstrumenten 
ägde rum. Kommunerna rekommenderades upprätta s.k. kommunöversik
ter. Översikterna innehöll riktlinjer för bebyggelsens utveckling. Nästan 
alla kommuner utarbetade kommunöversikter.

Kommunöversikter finns för de av studien berörda kommunerna (Borg
holm 1977, Helsingborg 1977, Malmö 1977, Växjö 1976 och Älmhult 
1976). Planerna innebär ett väsentligt brott i förhållande till tidigare praxis. 
Publikationerna är enkla till sin utformning och sakliga till sitt innehåll. 
De ger riktlinjer till byggnadsnämnd och fastighetsbildningsmyndighet och 
information till allmänheten om vilka förutsättningar som gäller för byg
gande. De är också åtgärdsinriktade för kommunens fortsatta planarbete 
och anger för olika delområden var detaljplaner behövs och var fortsatta 
utredningar behövs. Riksintressen och vad som krävs för deras säkerstäl
lande anges också. I Malmö-planen sägs t.ex. för ett område mellan Fosie 
och Oxie att vissa exploateringsintressen framkommit och att fortsatt 
utredning behövs i syfte att ”med bibehållande av ett öppet landskapsstråk 
mellan Fosie och Oxie avgränsa utbyggnadsområden...”. Som riktlinje för 
området gäller att fastighetsbildning inte får ske för nybyggnad under 
utredningstiden. För ett annat område delvis av riksintresse för kulturmin
nesvård ges bl.a. riktlinjen: ”Spridd bebyggelse på åkerområden eller på 
andra med hänsyn till landskapsbilden känsliga områden bör förhindras.”

I Växjö-planen finns en generell riktlinje: ”Stor hänsyn skall tas till mil
jön kring fasta fornlämningar.” För vissa områden gäller särskilda riktlin
jer. Förutom områden av riksintresse för kulturminnesvård och områden 
med kulturhistoriskt värdefull bebyggelse anger Växjöplanen 16 områden 
med hög förekomst av fornlämningar. För dessa fornlämningsområden gäl
ler att ”det är väsentligt att bevara fornlämningarnas inbördes samband”. 
Nybyggnadsverksamhet inom områdena skall undvikas.

Efter kommunöversikterna har generalplaner av mer traditionellt slag 
utarbetats för Malmö (1981) och för Växjö (1986). I Malmö-planen heter 
det att det inom kommunen finns en mängd miljöer och objekt av intresse 
för kulturminnesvård, bl.a. gravhögar. Samtidigt betonas att planen är 
mindre preciserad än tidigare generalplaner på grund av kraven på anpass
barhet. Målet för bevarande av kulturmiljön är allmänt formulerat och 
medför inga förpliktelser för kommunen att slå vakt om miljön inför upp
dykande exploateringsintressen. Även Växjö-planen är allmänt hållen vad 
gäller kulturmiljöns bevarande. Under rubriken ”Konfliktrisker” anges att 
Växjöområdet är rikt på fornlämningar och att sådana finns även inom 
expansionsområdena. Viss konflikt med bebyggelseintressen kan uppstå. I 
ett kapitel om generella planeringsmål anges att man skall ta tillvara vär
defulla natur- och kulturmiljöer. Frågan om kulturmiljön utvecklas inte 
närmare. Däremot är frågan om naturmiljön väl bearbetad med ett norme-
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rande program för vad som bör finnas, vilka planinstitut som skall komma 
till användning samt vilket innehåll olika grönområden skall ha.

4.62 Dispositionsplaner

I avsnitt 2.34 om den översiktliga planeringens utveckling beskrivs, hur en 
stegvis planering började praktiseras från 1960-talet och mer allmänt kom 
till användning under 1970- och 80-talen. Denna informella planform 
benämndes vanligen dispositionsplan.

I de av projektet berörda kommunerna har en sådan form av planering 
varit vanlig. Dess syfte har varit av utredande karaktär inför detaljplane
ring. I Fosie-fallet kom en sådan planering inte till användning, troligen 
beroende på brådskan. I Växjö har man arbetat mycket med dispositions
planer. Härifrån har 15 dokument av dispositionsplanekaraktär samlats in. 
Även för Helsingborg och Borgholm finns några dispositionsplaner som 
berör undersökningsområdena. Planerna har som regel antagits av KF.

I de 15 planerna från Växjö saknas planmässiga ställningstaganden till 
fornlämningars integrering i bebyggelsemiljön. Fornlämningar finns med i 
inventeringar, anges som restriktioner ”i första hand bör de bevaras”. 
Ibland återges lagtexten till FML utan närmare kommentar.

I motsats härtill står planernas behandling av naturmiljön, som ofta 
grundas på detaljerad landskapsinventering, planmässiga ställningstagande 
till hur olika landskapselement skall integreras med bebyggelsen och angi
vande av skötselåtgärder för att tillvarata och utveckla vegetationen. Ett 
tydligt exempel är planeringen för östra Teleborg, presenterat i tre doku
ment. Ett dokument består av en inventering med en omfattande dokumen
tation av naturområden och skötselprogram för att tillvarata och utveckla 
dessa. Vad gäller fornlämningar återges lagtexten till FML, görs ett påpe
kande om att förändringar av markanvändningen i anslutning till fornläm
ningar först skall prövas av länsstyrelsen samt ges en hänvisning till en 
utredning som Smålands museum gjort. Det finns ingen information om 
hur man förstått denna utredning och hur man skall beakta den i planen.

I nästa dokument behandlas programförutsättningar. Här avgränsas två 
områden, som skall lämnas oexploaterade, då de utgör fornlämningsområ- 
de med speciella naturvärden. Det tredje dokumentet är ett förslag till 
stadsplaneprogram. Här behandlas bl.a. hur exploateringen skall genomfö
ras för att inte skada vegetation och naturmiljö. Fornlämningar omnämns 
inte. Det typiska är alltså att det beträffande fornlämningar hänvisas till 
inventeringar, lagtext och ärendehandläggning. Fornlämningar ses som en 
restriktion för bebyggelsen, men inte som något positivt som kan integre
ras i miljön. Inga ställningstaganden görs till hur angränsande områden 
skall planläggas med tanke på miljön kring fornlämningar. I två dokument,
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för Telestad resp. Hovshaga, görs positiva ställningstaganden till lämning
ar av odlingshistorisk art i form av stenmur. Dessa lämningar ses dock inte 
som kulturhistoria som kan levandegöras utan som ”landskapselement 
som kan utgöra grund för en uppdelning i landskapsrum där bebyggelsen 
får ett stöd i landskapet och kan uppdelas i gripbara enheter”. Dessa läm
ningar väcker planerarens intresse därför att de appellerar till hans pro
fessionella kunskaper i gestaltning.

Utöver dessa 15 dokument av dispositionsplanekaraktär finns disposi
tionsplaner för centrumområdet i Växjö. Dessa innehåller inget om beak
tande av under mark dolda fornlämningar.

För bostadsbebyggelsen i Raus, Helsingborg, finns tre dispositionspla
ner. Redan i den första planen (program 1970) omnämns, att RAÄ påpe
kat att Raus fornminnesområde skulle ingå i ett större grönområde och att 
ämbetet ej var berett att slopa fornminnesområdet. Här finns alltså från 
ämbetets sida en klar markering av områdets betydelse och sammanhang. 
Men från kommunens sida finns inget ställningstagande till om man tycker 
detta är positivt eller inte. En preliminär gräns för området redovisas på en 
karta. Det framhålls också, att i samband med upprättande av stadsplan 
kan frågan om särskilda bestämmelser bli aktuell för fornminnesområdet. 
Vad bestämmelserna skulle syfta till omnämns inte. Även i nästa plan 
(1979) redovisas fornlämningsområdet med gräns. Som framhållits i redo
visningen av den empiriska studien för Helsingborg har gränsen för forn
lämningsområdet snävats in. Någon förklaring härtill finns inte i planen. I 
planens avsnitt om fornlämningar lyder texten bara: ”Området väster om 
bostadsområdet Raus norra är rikt på fornlämningar.” I avsnitt om rekrea
tion heter det: ”Mellan Raus södra och Raus norra utbreder sig ett större 
grönområde, vilket till viss del också är skyddsområde för fornlämningar.” 
Den tredje dispositionsplanen (antagen av KF 1987) innehåller samma text 
rörande fornlämningar och samma karta. Ett tillägg har gjorts om att 
många dolda fornlämningar sannolikt förekommer över hela området. Det 
är oklart vad begreppet ”område” syftar på. Är det planområdet eller ett 
snävare område? Och vilka konsekvenser skall dras för byggandet? I plan
forslaget omnämns ett ”mellanliggande vegetations- och fornlämningsom- 
råde” och att detta är ett viktigt rekreationsområde för de boende. Detta 
är det enda positiva omnämnandet i de tre planerna. Ingenting sägs om 
fornlämningsområdets nära samband med riksintresset Rååns dalgång. 
Påpekandet om eventuellt behov av särskilda bestämmelser görs bara i 
första planen och återkommer inte i de båda senare.

I Borgholm har kommunen arbetat med dispositionsplaner för olika 
delområden. Köpingsviksområdet berörs av planer för ett sådant delområ
de.

I den första planen (1979) hänvisas i texten till en karta, som upptar de 
områden som RAÄ bedömt som värdefulla. Nästa plan är en bearbetning
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och fördjupning av den första. Kulturminnesvårdsintressena redovisas 
ganska ingående och i positiva ordalag. Ett antal större bevarandeområden 
redovisas. Endast åtgärder som hör ihop med pågående markanvändning 
bör tillåtas inom områdena. Motiv för bevarande redovisas, som regel 
kombination av kulturlandskap, gammal bebyggelse och fornlämningar. 
Man får också upplysningen att den föreslagna tätortsutbyggnaden i ett 
par angivna fall berör kända fornlämningsområden. I avsnittet om tätorts- 
utbyggnad redovisas konsekvenserna av utbyggnaden. För det ena berörda 
fornlämningsområdet heter det att det skall lämnas orört. Inget närmare 
om hur det påverkas av bebyggelsen. För det andra berörda fornlämnings
området heter det: ”För markarbeten erfordras tillstånd enligt fornminne- 
slagen.” Borttagandet förefaller självklart. Inget om vad man mister eller 
argument för nödvändigheten av ingrepp.

Ytterligare en plan berör området. Vad gäller kulturminnesvårdsintresse
na och de två områdena där fornlämningar berörs av bebyggelseutveck
lingen innebär planen endast redaktionella ändringar.

4.63 Detaljplaner

I planlagstiftningen observerades fornlämningar både i 1931 och 1947 års 
lagstiftning. I lagreglerna med allmänna bestämmelser både för planlägg
ning och för nybyggnad fanns en påminnelse om skyldigheten att bevara 
fast fornlämning. Enligt bestämmelse i byggnadslagen (§ 86) kunde också 
område som inte ingick i detaljplan skyddas mot bebyggelse som var 
olämplig med hänsyn till fast fornlämning. Enligt kommentar till sist 
nämnda lagrum kunde stadgandet i byggnadslagen ge ”större möjlighet än 
vad fornminneslagen gör, att inverka på utformningen av den bebyggelse 
som finnes kunna tillåtas i närheten av fast fornlämning” (Bexelius 1964, 
s. 253). Hur har hänsyn till fornlämningar formellt redovisats i detaljpla- 
nehandlingarna i de studerade fallen?

Detaljplanens handlingar bestod enligt lagstiftningen ända sedan 1931 
av karta, planbestämmelser och beskrivning. Det fanns föreskrift om att 
beskrivningen skulle innehålla nödvändig motivering och en exemplifieran
de uppräkning fanns också av vad stadsplanebestämmelser kunde innehål
la. Närmare anvisningar från planmyndigheten om planhandlingarnas 
utformning har funnits sedan 1949 (Byggnadsstyrelsen 1949). I anvisning
arna från 1949 rekommenderas att man genom planbestämmelser fäster 
uppmärksamhet på förekomsten av fast fornlämning ävensom att bygg
nadsnämnden skall inhämta riksantikvariens yttrande innan åtgärd som 
berör fornlämningen avgörs. Anvisningarna kom att gälla under en 20-års- 
period. 1970 utfärdades en provisorisk revidering av anvisningarna (Plan
verket publikation nr 37). Här föreskrivs att fast fornlämning redovisas i
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planbeskrivningen. 1976 publiceras fullständigt reviderade anvisningar. I 
dessa står bl.a. att planbeskrivningen är ett viktigt dokument. Beskriv
ningen inte bara underlättar förståelsen av planförslagets innebörd utan 
utgör även en redovisning av de förutsättningar som gällt för förslagets 
utformning. Mer utförliga beskrivningar än de som vanligen förekommer 
rekommenderas. I beskrivningarna skall uppgift lämnas om fornlämningar 
och om de ”behöver bevaras eller kan grävas ut”. RAÄ:s yttrande och spe
cialkartor kan bifogas beskrivningen. I de anvisningar som gällt (1949, 
1970, 1976) heter det också att plankartan skall vara försedd med beteck- 
ningsförklaringar och att dessa bör uppta samtliga beteckningar och plan
förslagets avsikt ävensom från grundkartan hämtade befintliga förhållan
den. Enligt Lantmäteristyrelsens anvisningar för grundkarta skall denna 
uppta bl.a. fasta fornlämningar och också i vissa fall redovisa fast fornläm- 
ning utanför grundkartans egentliga område. Sammanfattningsvis fanns 
alltså lagregler och myndighetsföreskrifter om planhandlingarnas utform
ning som innebar att fornlämningar skulle redovisas och beskrivas samt 
deras behandling motiveras med avseende på planutformningen.

I vilken utsträckning har föreskrifterna beaktats? Redogörelsen här 
grundas på detaljplaner med bevarade fornlämningar, 6 planer i Fosie, 8 i 
Helsingborg (varav en enligt PBL), 11 i Köpingsvik och 23 i Växjö, sam
manlagt 48 detaljplaner.

Om detta planmaterial kan rent allmänt sägas, att det oftast är svårt att 
upptäcka fornlämningen på plankartan. En plankarta är som regel mycket 
informationstat. Ett R för fornlämning kan lätt försvinna bland mängden 
symboler och linjer. Det är därför nödvändigt att fornlämningen alltid 
återfinns på kartans beteckningsförklaring, så att läsaren därmed görs 
uppmärksam på att planområdet även rymmer fornlämning. Att fornläm
ningen anges med registernummer förefaller vara en praktisk åtgärd. Detta 
har dock inte alltid skett, framför allt inte i de tidigaste planerna.

I några fall i Växjö saknas fornlämningen på plankartan, och i några fall 
finns fornlämning på plankartan men saknas i beteckningsförklaringen.

I Köpingsvik är plankartan i ett par fall ofullständig och i en plan redo
visas fornlämning först efter ett par påpekanden från länsstyrelsen resp. 
landsantikvarien. I Fosie revideras plankartan i en plan i förhållande till 
den som utgjort underlag för samrådet och en bronsåldershög hamnar 
inom industrikvarter.

Fornlämningar nämns ej alltid i beskrivningen, i Växjö bara i 11 av 23 
planer. Ibland är beskrivningen ofullständig, t.ex. i plan 26 i Köpingsvik, 
där beskrivningen upplyser om att det förekommer ett antal fornlämningar 
inom planområdet och att vissa av dem diskuterats med landsantikvarien 
och förslag om utgrävning och undersökning framförts. Vilka dessa vissa 
är får man inte veta och inte heller får man veta hur planen tillgodosett de 
övriga.
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Omnämnandet av fornlämning sker praktiskt taget alltid rutinmässigt 
”inom planområdet finns fornlämning, vilken kan kvarligga” (Växjö) eller 
”inom planområdet finns två större och några mindre högar. De skyddas 
av FML” (Helsingborg). Ibland står det lösryckt ”Fasta fornlämningar är 
skyddade enligt lagen om fornminnen” utan samband med vilka dessa är 
inom planområdet eller något om tillämpningen. Ibland har antikvarisk 
myndighet ställt krav på redovisning av fornlämningar i planbeskrivning. 
Detta har ibland tillgodosetts på ett ofullständigt sätt, ibland inte alls (se 
redogörelsen för Raus resp. Fosie i kap. 3).

Som undantag från det rutinmässiga omnämnandet finns några få exem
pel på positiva värdeomdömen. I en plan för Raus norra nämns t.ex. att 
området har värdefulla trädbestånd och flera märkliga gravhögar. I en 
planbeskrivning i Köpingsvik (plan 46) sker först ett rutinmässigt omnäm
nande. RAÄ ansåg emellertid att tillräcklig hänsyn inte tagits till fornläm- 
ningarna vid planens upprättande och gav förslag till åtgärder. I ett tillägg 
till planbeskrivningen finns sedan ett mer positivt omdöme. Fornlämning- 
arna ”utgör rester av det stora vikingatida gravfältet Klinta backar”. Ett 
ganska talande exempel på vad de rutinmässiga beskrivningarna kan dölja 
är den första planen i Fosie, där beskrivningen nämner att fornlämningar 
ligger i parkområde. Planförfattaren framhöll vid intervju att ”små urspar
ningar” gjorts kring högarna. Landsantikvarien talade om ”synnerligen 
grovt ingrepp”. I planmaterialet från Växjö finns ett positivt omdöme om 
fornlämningar bara i ett fall. Fornlämningens namn anges ”Domfällerör”, 
och det framhålls att röset är ett av Växjötraktens största och att det är 
angeläget, att miljön bevaras inom ett betryggande stort område.

Genom beskrivningarna får man inte någon uppfattning om hur forn- 
lämningarna integrerats i planområdet eller vilka hänsyn som tagits till 
fornlämningen vid utformningen av planområdet. Vare sig fornlämningen 
kan kvarligga med hänsyn till det rent arkeologiska intresset eller om det 
dessutom finns ett upplevelsevärde så skulle ju planbeskrivningen kunna 
innehålla något om fornlämningen sedd i ett plansammanhang.

Ett undantag är en plan för Raus södra från 1989 och alltså handlagd 
enligt PBL. I beskrivningen står att den yttersta husradens höjd begränsats 
till en våning utan vind för att få en mjuk övergång till fältet kring forn
lämningen. Vidare heter det att ett parkområde utvidgats så att en öppen 
äng kan erhållas runt en hög. I detta fall innehåller beskrivningen alltså 
klara motiv till planutformningen med hänsyn till fornlämningen. I 
samrådsredogörelsen står att planförslaget omarbetats med läa så att forn- 
lämningsintressena blivit bättre tillgodosedda.

Ett annat undantag är en plan i Köpingsvik (23), där det i beskrivning
ens motiv heter att planändringen tillkommit för att ge fornlämningen en 
bättre inramning och ett bättre skydd. Med något enstaka undantag inne
håller beskrivningarna inte heller något om eventuell hänsyn som kan
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behöva tas till fornlämningen vid plangenomförandet eller det framtida 
utnyttjandet. Att fornlämningar nämns i planbestämmelser har bara före
kommit i Växjö-materialet och då endast i fyra fall. Bestämmelserna har 
haft en närmast överflödig karaktär och gällt en erinran om FML, t.ex. 
”med f och punktprickning betecknat område får icke användas på sätt 
som strider mot lagen om fornminnen”.

Vad gäller funktionsbestämningen av fornlämningsområden så är allmän 
platsmark, park den vanligaste bestämningen. Begreppet park har dock en 
annan innebörd än den man vanligen förknippar därmed. Skyddsaspekten 
har varit avgörande. I flera fall har planen ändrats till följd av fortsatt 
exploatering och parkmarkens område har reducerats eller avsevärt påver
kats genom nya anläggningar i närheten. I några fall ligger fornlämningen 
helt eller delvis på punktprickade bostadstomter. Antingen man vid exploa
teringen arbetat med enkla avstyckningsplaner eller byggnadsplaner och 
stadsplaner så har hela tiden funnits rättsregler i jorddelningslag, fastig
hetsbildningslag och byggnadsstadga om att mark med fasta fornlämning
ar såvitt möjligt inte skall upplåtas till tomtmark.

4.7 Hur skulle fornlämningar kunna 
beaktas i detaljplanernas 
beskrivningssystem enligt PBL?

I PBL finns vissa ändringar vad gäller detaljplanens handlingar. Först och 
främst finns ett allmänt krav på handlingarnas tydlighet. Det skall tydligt 
framgå, hur planen reglerar miljön. Tydlighetskravet borde kunna åbero
pas från antikvarisk sida om detaljplanerna utformas lika oklart som hit
tills ofta varit fallet.

Detaljplanen består liksom tidigare av en plankarta och av planbestäm
melser, men kan numera bestå av endast en handling som innehåller både 
plankarta och bestämmelser. Till detaljplanen fogas liksom tidigare en 
planbeskrivning. En nyhet är att genomförandebeskrivningen i PBL gjorts 
till en särskild och obligatorisk handling, som hör till detaljplanen.

Plankarta och planbestämmelser är juridiskt bindande inte bara i förhål
lande till byggandet enligt PBL utan också i förhållande till utnyttjandet av 
mark och vatten enligt de NRL-anknutna lagarna. Planbeskrivningen har 
däremot ingen bindande verkan. Den har ofta karaktär av vision om den 
framtida miljön. Vill man från antikvarisk sida särskilt tillgodose fornläm- 
ning vid planutformning är det lämpligt att försöka få in krav på miljö
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egenskaper på plankartan och som planbestämmelse och inte bara i 
beskrivningen. Detta är angeläget också med tanke på byggprocessens par
ter. De som är sysselsatta i själva byggskedet går inte tillbaka i processen 
och läser planbeskrivningar. Man tittar på plankartan och där inskrivna 
bestämmelser. Brådskan är som regel stor. Förhoppningsvis studeras också 
genomförandebeskrivningen. Mycket av det man förhandlat sig till under 
planarbetet och som kommit till uttryck enbart i planbeskrivningen kan 
därmed gå förlorat. Är det fråga om fornlämning, där särskilda miljöhän
syn skall tas vid plangenomförandet och markbehandlingen borde man 
från antikvarisk sida bevaka sina intressen genom att delta i något inledan
de projekteringssammanträde, där information om planintentionerna ges 
till byggsidan.

Flera föreskrifter som i det studerade detaljplanematerialet givits i plan
beskrivning borde numera stå på plankarta, som planbestämmelse 
och/eller i genomförandebeskrivning. Det i det studerade materialet vanli
ga påpekandet att under mark dolda fornlämningar kan finnas och att 
arkeologisk undersökning krävs, borde komma med både på kartan och i 
genomförandebeskrivningen.

Vad gäller detaljplanens materiella innehåll finns några nyheter som kan 
ha betydelse för fornlämningars beaktande. Enligt PBL 3:15-18 skall all
männa platser och tomter anordnas på ett sätt som är lämpligt med hän
syn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på 
platsen. Likalydande föreskrift gäller enligt 3:1 för byggnader. Vidare skall 
enligt 5:3 användning och utformning av allmän plats anges. Att bara sätta 
beteckningen ”Allmän plats, park” på ytor alltifrån verkliga parker till 
impediment av olika slag bör inte längre förekomma. I en handbok om 
detaljplan (Detaljplan, Planverket 1987) rekommenderas att kategorien 
park används för anlagd mark med sedvanliga rekreations- och kommuni- 
kationsanläggningar. För icke anlagd mark används beteckning ”NATUR” 
och för område med fasta fornlämningar ”FORN”. Med utformningsbe- 
stämmelser kan sedan detaljer läggas fast som planbestämmelser, t.ex. 
utformning av vegetation närmast fornlämningen, plantering av vissa träd
slag, vegetationsskärm mot fornlämningen, krav på belysningens utform
ning i närheten av fornlämningen eller på gångstråk, markering av område 
som skall vara tillgängligt för tillträde till fornlämningen osv., osv.
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4.8 Sammanfattning
En fråga som belysts i detta kapitel är i vilka situationer i proceduren för 
planläggning som kulturminnesvårdens företrädare kan komma till tals. 
Den översiktliga planeringens betydelse har därvid betonats. Den samman
ställning av kunskaper och avsikter som en översiktsplan innehåller kan 
tillsammans med program för kulturminnesvården utgöra ett värdefullt 
instrument för orientering om fornlämningssituationen och ge framför
hållning, handlingsberedskap inför framtida exploateringsföretag. Som det 
sammanhang där läa har möjlighet att påverka har planen mycket stor 
betydelse. Det engagemang för översiktsplanering som fanns i rikets kom
muner under 70-talet i samband med den fysiska riksplaneringen och som 
tog sig uttryck i bl.a. kommunöversikter märks också i de här studerade 
kommunerna. Deras kommunöversikter innebär en avsevärd metodutveck
ling. De generalplaner och dispositionsplaner som utarbetats i de fem kom
munerna har ofta inte alls eller på ett ofullständigt sätt behandlat fornläm- 
ningar. Fornlämningar har möjligen funnits med som inventeringar, men 
inte integrerats i planen. De regionala och kommunala kulturminnesvårds- 
program, som här studerats, har allmänt hållna rekommendationer. De 
kommunala programmen har intresset fokuserat på de kulturhistoriska 
miljöer som skapas av byggnader, anläggningar och odlingslandskapet eller 
stadslandskapet. Fornlämningar nämns i förekommande fall som ett ele
ment i sådana miljöer, men inget sägs om speciella hänsyn i samband med 
förändringar. Inget finns om hur förändringar kan påverka bevarandeför
utsättningarna i ett överblickbart tidsperspektiv. Ett undantag är omnäm
nandet av riksintresset Göteryd, som emellertid samtidigt är ett exempel på 
att kommunen har begränsade möjligheter att komma till rätta med de 
aktuella hoten med igenväxning av betesmarker och det intensiva skogs
bruket.

Om kulturminnesprogrammen skall kunna vara ett bra kunskapsunder
lag både för antikvarier och planerare i samband med översiktsplanering 
borde försök göras att planmässigt konkretisera fornlämningarna.

Hur har fornlämningsfrågan behandlats i de nya översiktsplanerna ? De 
fem planerna är olika väl genomarbetade. Borgholmsplanen är skissartad 
och mycket allmänt hållen, de fyra andra är mer tydligt inriktade på de 
lokala problemen.

Malmöplanen visar samma brist som varit utmärkande för tidigare pla
ner i det att kulturminnesvården blir ett kapitel för sig och konflikterna 
med andra intressen tydliggörs inte. Endast genom att jämföra olika text
avsnitt och olika kartor kan läsaren förstå att konflikt finns. Vad gäller 
riksintressen för kulturminnesvård anger kommunen vissa riktlinjer, som
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man avser fastställa i form av områdesbestämmelser. Dessa skulle innehål
la bl.a. att landskapsförändrande åtgärder inte medges och att nya byggna
der för jordbrukets behov skall anpassas till landskapsbild och miljö. For
muleringarna är allmänt hållna och kan därmed vara svårtolkade. Eller 
lätta att förbigå? I sitt granskningsyttrande betonar länsstyrelsen att grav- 
högsstråken har en betydande landskapspåverkan och att större fria land- 
skapsstråk lämpligen kan lokaliseras med utgångspunkt från fornlämning- 
ar i landskapet.

Även i Heisingborgsplanen talar man om områdesbestämmelser och 
anser att dessa är en enkel form av skydd för vissa kulturmiljöintressen. På 
en regleringskarta markeras var bestämmelser behövs, bl.a. i riksintresse
områden. Något uttalande om bestämmelsernas innehåll finns inte.

I Växjöplanen talas också rent allmänt om att bevarandevärdena bör 
säkerställas bl.a. genom områdesbestämmelser. I rekommendation till 
byggnadsnämnden sägs att bebyggelsen bör placeras och utformas med 
stor hänsyn till landskapsbilden. Länsstyrelsen anmärker i sin granskning 
av Växjöplanen på att kommunen inte lagt fram några konkreta förslag till 
säkerställande av kulturminnesvårdens riksintressen. Rekommendationer 
som gäller kulturlandskapet bör omfatta mer än frågan om hantering av 
bygglov framhåller länsstyrelsen.

Även vad gäller Älmhults-planen anmärker länsstyrelsen på den otydliga 
redovisningen av kulturminnesvårdens riksintressen. Inte bara bebyggelse 
utan även landskapets skydd och vård bör behandlas säger länsstyrelsen.

De studerade planerna redovisar således på ett ofullständigt sätt kultur
minnesvårdens intressen och möjligheterna att bevara värdefulla 
fornlämningsmiljöer i sitt sammanhang i landskapet. De riktlinjer som de 
tidigare kommunöversikterna innehöll fick i flera fall en rättsgestaltande 
verkan. I RAÄ:s ”Allmänna råd till Fornminneslagen” redovisas ett sådant 
fall (s. 47) där riktlinjen ”byggnad får ej placeras i dominerande läge i för
hållande till omgivande bebyggelse eller landskap” vid domstolsprövning 
befanns juridiskt bindande. Riktlinjen avsåg ett värdefullt kulturlandskap 
med fornlämningar. Enligt PBL är översiktsplanen inte bindande. Riksin
tressen och lokala kulturvärden får därför säkerställas med andra styrin
strument. I de fall fornminnesmiljön inte skyddas genom förordnanden 
enligt NVL återstår att se i vilken utsträckning kommunerna vill binda sig 
vid områdesbestämmelser och hur dessa kommer att formuleras. Förutom 
egenskaper hos bebyggelsen och administrativa frågor rörande bygglov 
kan områdesbestämmelser även reglera markanvändningen för bebyggelse 
m.m. Genom att reglera bebyggelsen kan även landskapsbilden beaktas. I 
de fall områdesbestämmelser används för att trygga ett NRL-intresse får 
inskränkningen inte bli så ingripande att pågående markanvändning avse
värt försvåras.
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Vad gäller det studerade detalj planematerialet är ett genomgående drag 
att fornlämningar omnämns rutinmässigt och ses som en restriktion. Bara i 
några få fall har fornlämningar beskrivits med positiva värdeomdömen 
eller har beskrivningen innehållit något om eventuell hänsyn vid plange
nomförandet eller den framtida vården. Några bestämmelser om miljöut
formningen invid fornlämningsområdet finns inte.

I PBL finns uttryckliga krav på planhandlingarnas tydlighet, på att all
män plats, tomter och byggnader skall anordnas eller utformas på ett sätt 
som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- 
och kulturvärdena. Vidare skall användning och utformning av allmän 
plats alltid redovisas. Kanske ger PBL bättre möjligheter än tidigare att 
redovisa fornlämningar och deras miljöer. Mycket beror på om man från 
antikvarisk sida kan väcka intresse härför hos kommunernas politiker och 
planerare.
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5. Utvärdering och synpunkter 
för framtiden

Berta Stjernquist

Ett klargörande av de intressen eller värden som ligger till grund för kul
turmiljövården är en nödvändig förutsättning för att denna skall fungera 
tillfredsställande. Eljest saknar man fasta hållpunkter för att avgöra even
tuella ärenden men framför allt saknas argument och möjligheter för kul
turmiljövården att på ett effektivt sätt deltaga i den utformning av den 
framtida miljön som samhällsplaneringen i dess olika former utgör. Det 
kan säkerligen påstås att osäkerheten om kulturmiljövårdens uppgifter och 
räckvidd lett till att denna inte fått den plats i utvecklingsarbetet som den 
borde ha haft.

Den föreliggande studien sysslar främst med den del av kulturmiljövår
den som gäller de fasta fornlämningarna. En utredning om den byggda 
miljön finns i Hans Bjur och Ola Wetterberg, Kulturmiljö och planering - 
om historia för framtiden (Byggforskningsrådet R 83:1990).

5.1 Fornlämningarna i 
kulturmilj öpolitiken

Sedan flera århundraden tillbaka har i Sverige funnits ett legalt förbud att 
rubba eller skada fasta fornlämningar. Beroende på vad man under olika 
tidsperioder uppfattat som fast fornlämning, har det legala skyddet gått ut 
på att bevara vissa objekt av denna karaktär. Häri skedde inte någon 
ändring då skyddet utsträcktes till att omfatta även så stort markområde 
”som behöves för att bevara fornlämningen och ge den ett tillräckligt 
utrymme med hänsyn till dess art och betydelse”. Effektiviteten av det 
legala förbudet kan starkt ifrågasättas. Den har säkerligen växlat under
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olika tider. Men principiellt sett är detta legala skydd viktigt, inte minst för 
att det också ligger till grund för exploatörernas kostnadsramar.

Det intresse som i äldre tid framför allt legat bakom det legala förbudet 
tycks ha varit det nationella identitetsintresset. Fornminnen, och inte minst 
de monumentala och unika, sågs som uttryck och symboler för nationens 
ärorika historia. Det är en inställning som försvagats, åtminstone i vårt 
samhälle, men som fortfarande spelar en viss roll (Kleberg 1987:30). Vid 
sidan härav tillgodoser det legala förbudet också det vetenskapliga intres
set av att bevara fornlämningarna för vetenskapliga undersökningar. Det 
är inte bara fråga om ett statiskt skydd. I de fall där myndigheterna ger 
tillstånd till borttagande eller rubbande brukar tillståndet göras beroende 
av att en vetenskaplig undersökning görs och att sökanden betalar kostna
derna för denna, en skyldighet som kan vara betungande och påverka pla
neringen av konkurrerande intressen.

Genom regeringens proposition 1987/88:104 om kulturmiljövård, som 
ligger till grund för KML, har skyddet av fasta fornlämningar satts in i 
mycket större sammanhang. Därigenom ges officiellt uttryck för en rad 
nya värderingar som kan ha gjort sig gällande i praktiken under den när
mast föregående tiden men på ett trevande och sporadiskt sätt. Föränd
ringarna kan sammanfattas i följande punkter.

1. För det första har perspektivet vidgats till att omfatta inte bara objekten 
utan också miljön i vilken dessa ingår. Fornlämningen ses som en del av 
kulturlandskapet och får i många fall sitt värde genom detta. Kulturland
skapet är enligt propositionen en viktig del av det levande svenska kultur
arvet. Med dess mångfasetterade innehåll av lämningar från tidiga skeden 
- fornlämningar, byggnader, olika ägoslag, hägnader etc. - ger det oss möj
lighet att förstå och uppfatta landskapets historiska utveckling och villko
ren för tidigare generationers liv och arbete.

Det är således kulturhistoriska intressen som kommer till uttryck här. 
Perspektivet är så vidsträckt att det omfattar också kulturbetingade bioto
per för växt- och djurliv. I och med att man insett att det allra mesta av 
svensk natur är människopåverkat, har såväl faunan och floran som mor
fologin i landskapet fått ett intresse som historiska dokument. I flertalet 
riksintresseområden tenderar därför naturvårdens och kulturmiljövårdens 
intressen att sammanfalla. I valet mellan olika områden torde ofta en rik 
eller märklig fornlämningsförekomst ha fällt utslaget. Så är tveklöst fallet 
beträffande Römningens riksintresseområde i Göteryd som studerats här. 
Ett helhetsgrepp skulle underlättas om kulturmiljövården och naturmiljö
vården erhöll en närmare organisatorisk samordning.

Urvalet av skyddsvärda kulturlandskap sker i första hand genom att de 
utpekas som riksintressen. Det är RAÄ som uppför ett område som riksin
tresse men bakom ligger en dialog mellan de antikvariska myndigheterna
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och vederbörande kommun. Kommunen har sedan att i sin översiktsplan 
ange hur den avser att tillgodose skyddet av riksintresset. I andra hand 
utpekar kommunen i översiktsplanen ytterligare områden som skyddsvär- 
da ur regional eller lokal synpunkt. Skyddet av de utvalda områdena har i 
båda fallen formen av rekommendationer i översiktsplanen angående 
områdets behandling. Dessa rekommendationer har vägledande betydelse 
främst gentemot kommunens organ, särskilt byggnadsnämnden. Genom 
att ändringar i bebyggelsen är beroende av bygglov har bebyggelsen beretts 
ett visst skydd beroende på byggnadsnämndens sätt att fungera. Fornläm- 
ningarna är skyddade genom det legala förbudet. Men i övrigt står kultur
landskapet utan skydd mot förändringar, särskilt av enskilda intressen. Vill 
kommunen skapa ett kraftigare skydd måste den antingen besluta att 
avsätta området som naturreservat eller naturvårdsområde enligt NRL 
eller träffa avtal med markägaren om områdets skötsel. Båda dessa utvä
gar kan emellertid vara förenade med betungande ersättningar till mark
ägaren.

Det bör särskilt anmärkas att kommunen får använda sig av områdesbe
stämmelser enligt PBL för att reglera bebyggelsen och skydda befintlig vär
defull bebyggelse mot förvanskning och rivning. Kulturlandskapet i övrigt 
kan inte skyddas genom områdesbestämmelser.

Företrädare för det kulturhistoriska intresse, som här är på tal, är dels 
de antikvariska myndigheterna, dels kommunen som enligt propositionen 
har ett ansvar för att värna om kulturmiljön i sin fysiska planering. Det 
har sagts att de antikvariska myndigheterna anlägger ett långsiktigt per
spektiv medan kommunen ofta ser relativt kortsiktigt på kulturmiljövår
den och gärna låter den överflyglas av andra intressen som kommunen 
också har att bevaka. Beroende på omständigheterna är kommunens 
inställning till kulturmiljövården olika. I kommuner med lågt bebyggelse
tryck tenderar den att prioriteras högt (t.ex. Älmhult). I kommuner där 
bebyggelsetrycket är intensivt i relation till marktillgången åsidosätts den 
till förmån för aktuella ekonomiska och tekniska intressen (t.ex. Malmö 
och Borgholm). I denna undersökning har framkommit exempel på att en 
kommun t.o.m. varit beredd att överträda det legala förbudet till skydd för 
fasta fornlämningar när andra intressen tränger sig på. Givetvis finns det 
också kommuner där än den ena, än den andra av dessa tendenser gör sig 
gällande (Växjö synes vara ett exempel).

2. För det andra utvidgade kulturmiljövårdspropositionen perspektivet 
från att uteslutande vara inriktat på bevarande till att också gälla utform
ningen av det framtida landskapet. Det framhålls, att kulturarvet bör ses 
som en tillgång i samhällsbygget. Det bör utnyttjas som en grund för 
nyskapande och förändringar av bebyggelse och anläggningar i landskapet, 
så att vår egen tids bidrag till gestaltandet av den yttre miljön kan fungera
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i samklang med och berika det som tidigare generationer skapat. Man kan 
säga att här föreligger ett miljögestaltande intresse.

Parallellt med uppgiften att bevara måste således en strävan finnas att 
låta kulturhistoriska aspekter påverka utformningen av det framtida land
skapet. Det är en appell som främst får anses riktad till de samhällsplane- 
rande organen inom stat och kommun. Propositionen säger att ett kultur
miljövårdande synsätt måste finnas i dessa verksamheter. Men generellt 
sett måste nog detta bli en from förhoppning. Därför måste den sakkun
skap som antikvarisk expertis representerar, komma in redan från början i 
planeringsprocesserna, då behovet av planering för första gången gör sig 
gällande och innan alternativen är låsta. Så måste vara fallet såväl i kom
munernas planering som i planeringen av infrastrukturens utveckling i lan
det (t.ex. genom Vägverket, Luftfartsverket och organ som sysslar med 
energi- och vattensystemen i stort). I detta hänseende brister redan de 
organisatoriska ramarna. Antikvarisk sakkunskap måste inordnas som en 
permanent del av planeringsorganisationen och antikvarierna måste få 
utbildning i planeringsmetodik.

I detta perspektiv är kulturmiljön och inte minst de fasta fornlämningar- 
na en resurs för samhällsplaneringen som måste tillvaratas för att höja den 
upplevelsemässiga kvaliteten på det framtida landskapet. Kravet är så nytt 
att det knappast hunnit få några genomslag i färdiga planer men tankar i 
denna riktning kan ha funnits redan före kulturmiljöpropositionen. I vårt 
material finns flera avskräckande exempel på att man missat att i plane
ringen utnyttja värdet av mycket monumentala fasta fornlämningskomplex 
(Ättekulla i Helsingborg, sträckningen av bronsåldershögar i Fosie). Å 
andra sidan finns det också exempel på motsatsen, där en fast fornlämning 
på en markant höjd försetts med ett skyddsområde som omfattar största 
delen av höjdsträckningen (Domfällerör i Växjö). Det är emellertid undan
tag att man på detta sätt inkomponerat fornlämningar i landskapet. I all
mänhet har bevarandeaspekten stått i förgrunden i planeringen, liksom i 
de antikvariska myndigheternas yttranden.

För alla de intressen som diskuterats i det föregående gäller vad som här 
sagts om angelägenheten av att antikvarisk sakkunskap deltar från första 
stund i planeringsprocessen och att organisatoriska ramar för detta måste 
skapas hos alla myndigheter som sysslar med fysisk planering. Över huvud 
taget finns det ingen skarp gräns mellan dessa olika perspektiv utan de gli
der över i varandra. Detta betyder att en och samma fornlämningsyta i 
regel är värdefull ur flera, kanske alla, dessa synpunkter. Mycket av vad 
som här sagts om ett intresse kan därför ha betydelse också för de andra.

Så långt har de intressen eller värden behandlats som bär upp den offi
ciella kulturmiljövårdspolitiken i vad denna på ett eller annat sätt berör 
fasta fornlämningar. Dessa värden utgör argument att anföra i den fysiska
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planeringen och i myndigheternas behandling av byggärenden. Men i dessa 
processer måste de avvägas gentemot en mångfald andra intressen av eko
nomisk eller teknisk art eller intressen knutna till behovet av näringslivets 
och bebyggelsens expansion. Det finns inga riktlinjer för hur denna avväg
ning skall göras. Det är inte heller lätt att uppställa sådana eftersom de 
motstående intressena kan växla i styrka med korta tidsmellanrum beroen
de på den ekonomiska och sociala utvecklingen. I propositionen 
1987/88:104 finns emellertid ett uttalande som kan ha viss betydelse. Det 
sägs där att en förutsättning för en framgångsrik kulturmiljövård är att 
den har stöd i den allmänna opinionen och av medborgarna uppfattas som 
angelägen och meningsfull. Detta uttalande behöver inte vara ett rent kon
staterande utan kan innebära att ju större förankring ett kulturmiljöintres
se har bland medborgarna desto större vikt bör det tilläggas vid avväg
ningen. Förankringen hos medborgarna kan komma till uttryck hos natur
skyddsrörelsen eller hembygdsrörelsen. Men eftersom olika medborgar- 
grupper kan ha skilda uppfattningar i dessa frågor och kommunen repre
senterar dem alla, är det till sist ändå de kommunala organens bedömning 
som bör avgöra avvägningen. Så är det också både rättsligt enligt PBL och 
i praktiken. Kommunerna har i allmänhet visat sig obenägna att binda sig 
på förhand i dessa frågor utan vill handla från fall till fall. I deras över
siktsplaner ställs ofta främjande av näringsliv eller turism och bevarande 
av en unik kulturmiljö sida vid sida men någon avvägning mellan dessa 
aspekter görs inte. Även i de fall då översiktsplanen uppställer ambitiösa 
mål för kulturmiljövården anser sig de kommunala beslutsfattarna inte 
hindrade att godtaga detaljplaner som strider mot översiktsplanen i dessa 
hänseenden, om viktiga motstående intressen påkallar det.

De fasta fornlämningarna intar en särställning genom det legala förbu
det och genom att frågor om tillstånd att borttaga eller rubba sådana 
avgörs av statlig myndighet, i första hand länsantikvarien och länsstyrel
sen. Detta förhållande avspeglas i många översiktsplaner där fornlämning- 
ar behandlas som solitärer och inte beskrivs som ingående i en större kul
turmiljö.

5.2 Bedömning av fornlämningars 
kulturvärde

Föregående avsnitt har redogjort för de intressen eller värden som utgör 
grundval för kulturmiljöpolitiken, särskilt såvitt denna avser fornlämning-
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ar. I detta avsnitt skall dessa intressen konkretiseras genom att det förs ett 
resonemang om hur de bör kunna appliceras på olika fornlämningstyper 
och de miljöer i vilka dessa ingår. En strävan är att finna några hållpunkter 
för argumenteringen i planfrågor och kriterier för urvalet av mer eller 
mindre angelägna områden. Det är emellertid viktigt att ha klart för sig att 
de grundläggande värderingarna växlar från tid till annan med ändrade 
förhållanden (jfr Hannerz 1988:43 ff., Ågren 1988:39 ff.) och att också 
tyngden av de motstående intressena är olika beroende på tid och plats. 
Resonemanget i det följande utgår från det läge och de uppfattningar som 
kan antas föreligga för närvarande.

Framställningen disponeras på följande sätt. Först ges en översikt av hur 
de kulturhistoriska synpunkterna i olika fall kan knytas till fornlämnings
typer och andra fysiska uttryck för de historiska och miljömässiga sam
manhangen. Jag utgår därvid från en indelning som ofta förs fram i prakti
ken när man försöker orientera sig i skydds- och värderingsproblematiken. 
Sedan görs en mera ingående analys av de vetenskapliga argumenten, efter
som ett breddat kunskapsunderlag genom forskning och inventering är en 
förutsättning för hållbarheten av också de övriga argumenten.

Man brukar ange tre kategorier av särskilt skyddsvärda fornlämningar.
1. Ett antal unika objekt med nationellt eller regionalt symbolvärde. 
Någon svårighet att urskilja dessa torde inte föreligga. Hit hör exempelvis 
Uppsala högar, Inglinge hög, Kiviksgraven, Ales stenar samt de stora 
megalitmonumenten. Mindre erkänt synes vara att skyddet måste omfatta 
inte bara fornlämningen som sådan utan också ett område kring densam
ma som belyser det kultursammanhang i vilket den ingår eller - om ett 
sådant samband inte kommer till uttryck - som är tillräckligt för att ge 
fornlämningen en landskapsarkitektoniskt tilltalande inramning. I sist
nämnda fall bidrar fornlämningen till att förhöja attraktiviteten i den 
framtida landskapsgestaltningen. Samtliga de i det föregående avsnittet 
uppräknade intressena knyts alltså till denna fornlämningskategori.
2. Ett antal fall som kan anses representativa i ett eller annat hänseende. 
När man talar om representativitet kan man ha i tankarna antingen repre
sentativitet ur arkeologisk synpunkt eller sådan ur allmänt kulturhistorisk 
synpunkt.

Den arkeologiska representativiteten omfattar såväl fornlämningar som 
hela miljöer. Ur vetenskaplig synpunkt är det angeläget att för framtiden 
bevara utpräglade exempel på alla typer av fasta fornlämningar, allmänt 
spridda lika väl som lokalt särpräglade. Men det är också angeläget att 
bevara områden som på ett karakteristiskt sätt belyser sammanhangen 
inom förhistorisk tid, t.ex. vissa gravfält, bebyggelsemiljöer och täktområ- 
den. En närmare utveckling av dessa arkeologiska synpunkter sker längre 
fram.
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Den allmänt kulturhistoriska representativiteten avser områden som 
belyser utvecklingen och förändringen av bebyggelse och näringsliv. Tids
perspektivet är här längre och dras fram till vår egen tid. I vårt material 
finns ett bra exempel på detta i Römningens riksintresseområde (Göteryd). 
Inom detta finns en riklig förekomst av fasta fornlämningar av olika typer, 
vidare äldre bebyggelse samt odlings- och hägnadssystem som är karakte
ristiska för bondesamhället under tidigare sekler och slutligen en mångfor- 
mig bebyggelse i kyrkbyn som är typisk för övergångsskedet under 1900- 
talet. Det är de långa utvecklingslinjerna man vill belysa på ett åskådligt 
sätt men därvid skyddas samtidigt föremål av betydelse för mera speciali
serade studier.

De långa utvecklingslinjerna i kulturlandskapet har betydelse även i ett 
annat avseende. Förståelsen av sammanhangen och den egna individens 
förankring i ett historiskt perspektiv är betydelsefullt och berikar varda
gen. Det motverkar den fragmentering som det moderna livet och modern 
teknik förorsakar och är därmed identitetsskapande, ett förhållande som 
utförligt diskuterats av Hägerstrand (Hägerstrand 1977:7-12).

Representativitet förutsätter att man har en översiktlig inventering som 
grund för det urval som måste göras. En sådan inventering kan sägas före
ligga för kulturmiljöernas del i de regionala och kommunala kulturmiljö
program som upprättats och legat till grund för RAÄ:s urval av riksintres
seområden. Mot dessa har anmärkts att de alltför ofta låter själva histori
ken bli huvudsak och underlåter att koppla de olika momenten i utveck
lingen till vad som finns kvar i landskapet av lämningar. Genom att 
beskrivningen på detta sätt inte gjorts tillräckligt konkret och verklighets- 
anknuten, försvagas argumenten för kulturmiljövården i framtida plan- 
och byggärenden. Skälen för att just denna kulturmiljö har ett särskilt 
värde på grund av sin egenart eller representativitet framträder då inte med 
tillräcklig tydlighet och slagkraft.

Ur arkeologisk synpunkt kan knappast någon sådan översiktlig invente
ring sägas föreligga. Fornminnesinventeringen utgör en nödvändig början 
på en sådan. Åke Hyenstrands framställning av fornlämningars fördelning 
är ett steg i rätt riktning men den ger inte den nödvändiga typologiseringen 
som måste ligga till grund för en värdering av fornlämningarna (Hyen- 
strand 1979). Typologiseringen är givetvis ett bekymmer och kan växla 
med vetenskapens utveckling. Men man kommer inte ifrån den om man 
inte vill stanna vid ett rent subjektivt urval. Det reser kravet på en omfat
tande fortsatt forskning. Man måste bygga in många aspekter: utbredning, 
kronologi, stratigrafi, regional identitet och egenart, mångfald, teknik etc. 
(Thompson 1982).

3. Vissa fornlämningar tilläggs ett särskilt värde därför att de genom sitt 
läge i terrängen och genom att inkomponeras i landskapsgestaltningen till
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för den byggda eller eljest exploaterade miljön en förhöjd upplevelsemässig 
kvalitet. Miljöns upplevelsemässiga värden är en fråga som diskuteras 
mycket i arkitektur och planforskning utan att man kommit fram till några 
klara resultat. Man är inte ens enig om vems bedömning som skall vara 
avgörande, fackmännens eller befolkningens (Levy-Leboyer 1982:70-72). 
Det är därför ofrånkomligt att avgörandena i dessa frågor än så länge 
måste bli relativt subjektiva.

Från arkeologisk vetenskaplig synpunkt är ett urval av särskilt skydds- 
värda fornlämningar inte tillräckligt. Man vill bevara så mycket som möj
ligt av fornlämningsbeståndet till gagn för framtida forskning och har i 
detta stöd i det legala förbudet mot att rubba eller skada fornlämningar 
utan tillstånd av en myndighet där antikvarisk sakkunskap har stort infly
tande. Dessa förhållanden motiverar att den vetenskapliga argumentering
en blir föremål för en utförligare analys.
De krav som forskningen ställer på källmaterialet nu och i framtiden är en 
betydelsefull aspekt vid bedömning av fornlämningarnas värde. Det skall 
därvid framhållas att det inte är oproblematiskt att tillämpa stadgandet i 
fornminneslagen om fornlämningars borttagande. Allt är inte gott och väl 
ens om fornlämningen före borttagandet blir föremål för undersökning. 
Man måste medge att utgrävningsarbetet i själva verket är ett förstörelse
arbete som inte kan göras om eller kompletteras i en situation då fornläm
ningen borttagits. Eftersom den arkeologiska forskningsmetodiken stän
digt förändras och utvecklas kan man inte förutse vilka möjligheter att ta 
tillvara information vid utgrävningar som kommer att finnas i en framtid. 
Man kan inte heller förutse vilka problem som kommer att vara aktuella, 
dvs. vilka frågor man då kommer att ställa till materialet. Dessa båda frå
gor, den arkeologiska forskningsmetodikens förändring och förändringen 
av problemställningarna, kommer här att belysas (jfr Stjernquist 1986). De 
är betydelsefulla för den vetenskapliga argumenteringen i bevarandepro
blematiken och visar att man bör vara återhållsam då man ger tillstånd till 
borttagande.

Den arkeologiska forskningsmetodiken har under efterkrigstiden genom
gått en stark utveckling. Man har förfinat grävningsmetoderna vilket del
vis hänger samman med att man nu kan tillgodogöra sig naturvetenskapli
ga och tekniska framsteg som gjorts. De frågor som nu ställs exempelvis 
om bebyggelsearkeologiska problem kan analyseras genom tvärvetenskap
lig metod, medverkan av specialister inom andra ämnen där de naturveten
skapliga har stort utrymme. Man har sedan länge samarbetat med osteolo
ger men inom osteologin har förfinade metoder skapat möjligheter till en 
rikare information. Man kan nu få veta mycket om mänskliga individer: 
ålder, sjukdomar m.m. Analyser av tänder och andra skelettdelar kan ge 
information om livsföringen exempelvis om dieten. Ett annat fält där en 
mängd ny information har kunnat inhämtas är paleobotaniken. Genom
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vattenspolning av jordlager kan man tillvarata även mycket små rester inte 
bara av djur utan även av växter, t.ex. sädeskorn som sedan kan bestäm
mas. Man kan få fram värdefull information ur jordlager som man förr 
betraktade som obestämbara och schaktade bort. Genom dendrokronolo- 
gins utveckling har man fått ett instrument för datering av trärester som 
kan ge mycket detaljerade upplysningar om utbyggnaden av träkonstruk
tioner. Vedanatomin skapar möjligheter att utnyttja träkolsrester och 
andra rester av trä som ett komplement för analys av vegetationen. C 14- 
analysen har utvecklats metodiskt så att man får säkrare resultat av date
ringarna med mindre mängd analysmaterial. Man har fått analysmetoder 
för datering av keramik på naturvetenskaplig väg (termoluminiscens) och 
man har fått avancerade metoder för analys av beståndsdelar i metaller 
och i organiskt material.

Allt detta är exempel på att man med nuvarande metoder ur arkeolo
giskt material kan utvinna en mängd information som ger värdefulla 
bidrag till helhetsbilden av människornas livsförhållanden i förhistorisk 
och äldre historisk tid. Eftersom man inte vet vilka metoder som kommer 
att kunna användas i en framtid måste man inom arkeologin hela tiden 
väga in möjligheten att kunna komplettera sin information genom nya 
undersökningar. Detta är en betydelsefull aspekt vid värdering av fornläm- 
ningar ur vetenskaplig synpunkt. Det är av detta skäl otillfredsställande att 
gå för hårt fram vid borttagning av förhistoriska lämningar. Andra skäl är 
det krav på tillräcklig representativitet som ställs vid kvantitativ bearbet
ning av arkeologiskt källmaterial samt vid andra former av analyser nöd
vändigheten av variationsrikedom i källmaterialet.

Det är en stark tendens i nutida arkeologisk forskning med modern tek
nik som hjälpmedel att arbeta kvantitativt i linje med samhällsvetenskaper
na och deras metodik. Man analyserar numera problemställningar som 
kan belysas genom fyndfrekvenser: frekvenser av föremål och frekvenser 
av fornlämningar. Det väldiga material man fått fram genom de systema
tiska inventeringarna genomförda i samarbete med Lantmäteriverket har 
bearbetats med datateknik inte bara för att ge kunskapsöversikter för 
arkeologer och för den intresserade allmänheten utan också för att belysa 
frågor i ett makroperspektiv som rör utbredningen av olika typer av forn
lämningar och deras samband med jordarter och andra resursförhållanden. 
Det finns möjligheter att gå vidare. En förutsättning är emellertid att man 
till sitt förfogande har ett material som är tillräckligt representativt.

De problem som rör representativiteten kan belysas på många sätt. Jag 
väljer här att ta fram ett exempel med anknytning till fornlämningarnas 
utbredning och deras synliga uttryck i eller över markytan. Vid bearbet
ning av det material som kommit fram genom inventeringen av fornläm
ningar har Åke Hyenstrand producerat översiktskartor över olika katego
rier av fornlämningar. I detta kartmaterial lägger man märke till att vissa
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områden har stora vita fläckar. Det gäller exempelvis Skåne. Landskapet 
har mycket få registrerade fornlämningar i förhållande till en del andra 
områden. Den logiska tolkningen skulle vara att bebyggelsen varit sparsam 
men denna slutsats är felaktig. Problemet är att man vid inventeringen 
huvudsakligen fått med de fornlämningar som är synliga över markytan. 
Skåne är till stora delar ett fullåkerslandskap vilket innebär att fornläm
ningar är överodlade eller borttagna i stor utsträckning. Det kan därför 
inte dokumenteras på samma sätt som andra typer av landskap där bort- 
odlingen varit ringa. Belägget för rikedomen på fornlämningar får man vid 
detaljerade undersökningar med avbaningar i stor skala. Så har det t.ex. 
visat sig att Fosieområdet som ingår i detta projekt har inte bara högstrå
ket som ofta diskuterats utan dessutom en rikedom på boplatser och forn
lämningar av andra slag som varit dolda under markytan. Det material 
som kommit fram genom inventeringarna är i själva verket inte representa
tivt. Problemet har berörts i anslutning till Fosie. Om man för det veten
skapliga arbetet vill uppnå en tillräcklig grad av representativitet i materia
let måste man även ta hänsyn till de dolda fornlämningarna. Dessa måste 
få en betryggande plats i programmet för bevarande och för undersökning 
i de fall då borttagande är nödvändigt.

Källmaterialets variationsrikedom är en viktig aspekt vid vetenskaplig 
bearbetning. Detta berör en fråga om hur urval och sampling skall ske vid 
hanteringen av arkeologiskt material i nutiden. Frågan gäller vad som kan 
tagas bort utan att variationsrikedomen minskar. Det gäller också hur stor 
del av de aktuella objekten eller det aktuella objektet som måste undersö
kas noggrant. Om man har ett stort antal gravhögar som måste tagas bort 
kan man då nöja sig med att gräva ut en grundligt? Svaret blir nekande. 
Det har i det arkeologiska forskningsarbetet visat sig att variationsbredden 
i källmaterialet alltid är stor och att kännedomen om variationsbredden är 
av stor betydelse för slutsatser om livsmönster och samhällsförhållanden.

De krav på det arkeologiska källmaterialet som anförts här hänger sam
man med den moderna forskningens möjligheter att analysera nya och 
komplicerade frågeställningar. Man torde våga påstå att den arkeologiska 
forskningen sedan 1800-talet förändrats från att vara en objektforskning 
till att bli en forskning om helheter och komplicerade sammanhang. Ibland 
har man sagt att arkeologi fått karaktär av samhällsforskning. Objekt
forskningen var en nödvändighet för att bygga upp exempelvis grundläg
gande kronologiska system. Det är fortfarande en viktig del av arkeologin 
men det har dock skett en förändring på så sätt att man försöker belysa 
hur individerna fungerade i sina samhällen, i kontakten med andra indivi
der och samhällen och hur de anpassade sig till sin miljö med dess resurser 
för livsuppehället. Olika tekniska aspekter blir viktiga. Möjligheten att 
göra sådana analyser ligger i de ovan exemplifierade metodiska och teknis
ka landvinningar som arkeologerna kan utnyttja. Boplatslämningar är
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betydelsefulla som källmaterial. Det finns många olika varianter av denna 
bebyggelsearkeologiska forskning. Den kan t.ex. inriktas på analys av kul
turlandskapet och dess förändringar genom kortare eller längre tidsavsnitt. 
Det är en angelägen kunskap som efterfrågas i undersökningar av detta 
slag. "Sambandet mellan olika objekt och sammanhanget med samhällets 
historiska utveckling bildar en helhet,” säger Sverker Janson på ett ställe i 
sin bok Kulturvård och samhällsutveckling (s. 194). Man skall kunna ge 
svar på frågor som gäller anpassningen till en miljö. Sådan information 
kan man bäst få fram vid analys av lågtekniska samhällen där grundläg
gande mänskliga behov kan studeras. Den trend inom forskningen som här 
exemplifierats har som ovan framhållits en motsvarighet inom kulturmin
nesvården med dess nuvarande inriktning mot hela komplex och miljöer.

För att förstå och acceptera fornlämningarnas värde för forskningen är 
det en hjälp att ha kunskap om den mängd information om äldre tiders 
samhällen som genom dem kan tillvaratagas. Men det är inte tillräckligt. 
Man måste också ha insikt i kulturmiljöpolitikens målsättning och utform
ning samt kulturlandskapets morfologi och historia. I detta hänseende 
torde det brista mycket i den akademiska utbildning som antikvarierna 
erhåller (Stjernquist 1992). Ett steg på vägen är möjligen samhällsplanerar- 
linjen vid Stockholms universitet.

5.3 Intressenas förankring hos aktörerna
Det finns i vanliga fall tre stora grupper av aktörer som är involverade i de 
plan- och byggprocesser vilka förbereder bebyggelseförändringar (Fog et 
al. 1989).

1. Politiker och tjänstemän, i huvudsak på kommunal nivå, vilka har till 
uppgift att göra upp planer för framtida förändringar samt att kontrol
lera genomförandet av aktuella förändringar.

2. Markägare och byggherrar som tar initiativ till förändringar och som 
genomför dem.

3. Ortsbefolkning och allmänhet som berörs av förändringarna.

Då förändringar berör kulturmiljöer och fornlämningar, tillkommer ytterli
gare en grupp aktörer, nämligen:

4. Antikvarier vilka har arkeologisk och kulturhistorisk sakkunskap.

Dessa grupper har - typiskt sett - olika intressen och olika maktmedel att 
genomdriva sina intressen. Politiker och planerare är i främsta rummet
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intresserade av att kommunens näringsliv och befolkning expanderar och 
att man får en bebyggelse som svarar mot de behov som sålunda uppstår. I 
många fall kan det samtidigt finnas ett starkt ekonomiskt intresse av för
ändring, särskilt då kommunen står som markägare och byggherre. Som 
ett sekundärt intresse finns väl ofta i bakgrunden en önskan att skapa en 
attraktiv bebyggelsemiljö men denna önskan kan ta sig mycket olika 
uttryck. Planerare har därjämte ofta professionella mål av arkitektonisk 
eller social karaktär (Ödmann 1986). Kommunens maktmedel är främst av 
politisk och rättslig art. I och med PBL har kommunens beslut i markan- 
vändningsfrågor fått mer avgörande betydelse än förut. Statens kontroll 
har begränsats och även enskilda intressen har fått mindre tyngd än tidiga
re.

Markägares och byggherrars intressen är vanligen rent ekonomiska. 
Deras strävan är att byggkostnaderna skall bli lägsta möjliga samt att den 
färdiga produkten skall få en lönsam användning. Även deras maktmedel 
är ekonomiska: om kommunen inte tillgodoser deras önskningar, kan den 
gå miste om den planlagda investeringen.

Om allmänhetens intressen i plan- och byggfrågor är det svårt att säga 
något generellt. Om ett sådant intresse över huvud taget finns varierar det 
starkt efter tid och plats. I vissa fall kan det gå ut på exploatering, i andra 
hand på bevarande. Den opinionsbildning som då sker kan få stor betydel
se inte minst för kommunernas beslutsfattande.

Som den nu lämnade översikten antyder, kan det antagas att kulturmil
jöintressets förankring hos aktörerna varierar starkt beroende på arten och 
intensiteten av de motstående intressena i varje särskilt fall. Detta framgår 
också klart av en jämförelse mellan de sex kommuner som till vissa av sina 
delar blivit föremål för våra fältstudier. I två av kommunerna, där bebyg
gelsetrycket är mycket starkt, intar kulturmiljöintresset en helt undan
trängd plats i beslutsfattandet. I en av dessa kommuner (Malmö) vägrar 
man att utan vidare acceptera utpekade riksintressen. Avsevärda delar av 
ett riksintresseområde har tagits i anspråk för industribebyggelse utan att 
någon egentlig hänsyn tagits till kulturmiljön (jämför Fog et al. 1989:71). I 
den andra kommunen (Borgholm) har kommunens myndigheter satt sig 
över bestämmelserna i KML. I en annan grupp av kommuner, där bebyg
gelsetrycket inte är fullt lika intensivt, varierar hänsynen till kulturmiljöin
tresset från fall till fall (Helsingborg, Växjö). Det finns exempel på goda 
kulturmiljögestaltningar men det finns också exempel på motsatsen. I en 
tredje grupp av kommuner, slutligen, där bebyggelsetrycket är ringa 
(Ystad, Göteryd) finns ett starkt och aktivt intresse för kulturmiljön både 
hos kommunens organ och hos allmänheten. Kulturmiljön ses som ett 
positivt värde för kommunen, inte bara som ett besvärligt hinder mot dess 
utveckling.

Det finns emellertid ytterligare en faktor som har betydelse för kultur
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miljöintressets förankring hos vissa aktörsgrupper. I avsnitt 4.1 har fram
hållits att planerare och antikvarier i sina bedömningar utgår från olika 
tidshorisonter, kunskaper, intressen och inställningar till förändring i 
markanvändningen. Denna olika syn på förhållandena försvårar förståel
sen och samverkan dem emellan. Eftersom planerarna står närmare 
beslutsfattarna, kommer kulturmiljöintresset inte att få den betydelse det 
kunde ha haft om man kunde tala i samma termer.

Några ord bör kanske sägas om allmänhetens intresse för kulturmiljön. 
Som förut sagts syns det ofta vara tillfälligheter som bestämmer detta. 
Men allmänheten bör inte ses som något enhetligt. Det har påståtts att det 
här föreligger en klasskillnad. De mindre bemedlade folklagren skulle ha 
en nyttobetonad aspekt på bebyggelseutformningen. Medelklassen skulle 
däremot visa ett större intresse för kulturmiljön och dess bevarande. 
Denna karakteristik kan nog ha varit riktig i en tid då fattigdomen var mer 
utbredd än i dag, men jag tror inte att den håller streck i nuläget. Nya 
strömningar i tiden och inte minst massmediernas kulturutbud tycks ha 
åstadkommit en utjämning mellan olika folklager, liksom på så många 
andra områden. Men att medborgaropinionen i kulturmiljöfrågorna är 
splittrad, fastän efter andra linjer än tidigare, därom råder inte någon tve
kan. Hembygdsrörelsen och liknande opinioner får inte förleda oss att tro 
något annat. Även om medborgaropinionen är splittrad har den dock en 
grundläggande betydelse för uppfattningen om värdet av kulturminnesvård 
och av forskning om objekt och miljöer (Johansen 1986:102-106).

Hur skall kulturmiljövården få en bättre förankring hos de olika aktörs
grupperna som påverkar markförändringar?

Ett medel härför framgår med stor tydlighet av våra fältundersökningar. 
Antikvarisk sakkunskap måste komma in redan från början i planeringsar
betet på olika nivåer, innan alternativen för förändringen blivit låsta. De 
organisatoriska ramarna för denna framförhållning kommer att diskuteras 
i nästa avsnitt. Här skall endast erinras om den svårighet för ett fruktbart 
samarbete som föreligger genom att antikvarier och planerare talar olika 
språk och har olika kunskapsunderlag och syn på markförändringen. 
Denna klyfta måste på ett eller annat sätt utjämnas så att de två aktörs
grupperna får förståelse för varandras synpunkter och argumentering. 
Antikvarierna behöver förvärva bättre insikter i den fysiska planeringens 
funktion att ge en samlad helhetsbedömning av den framtida markanvänd
ningen och i dess tekniska genomförande. Över huvud taget kräver hel
hetssynen på landskapsutvecklingen ett bredare kunskapsunderlag än det 
rent antikvariska ämnesområdet. Planerarna å sin sida får inte stå främ
mande för kulturmiljöpolitikens innehåll och betrakta den som en bisak. 
Regeringen har ju i propositionen 1987/88:104 betonat att kulturmiljövår
den skall vara ett hänsyn i den fysiska planeringen fullt jämbördigt med de 
övriga. På båda sidor behövs således en kännedom om varandras värde



428 Utvärdering och synpunkter

ringar och arbetssätt, något som kan åstadkommas genom att nya moment 
införs i de professionella utbildningarna.

I övrigt måste man lita till information och opinionsbildning för att 
skapa en bättre förståelse för kulturmiljövården hos olika aktörsgrupper. 
Bristen på detta framgår tydligt av undersökningen. Inte minst bör man 
rikta sig till den breda allmänheten. I propositionen 1987/88:104 framhålls 
att en förutsättning för en framgångsrik kulturmiljövård är att den har 
stöd av den allmänna opinionen och av medborgarna uppfattas som ange
lägen och meningsfull. Genom plan- och bygglagstiftningen har större vikt 
lagts vid ett medborgarinflytande på den fysiska planeringen (Biörnstad 
1987). Detta betyder att informationen måste läggas på ett plan som väcker 
intresse hos folk i allmänhet och kommer kulturmiljön att framstå som en 
angelägenhet för dem själva. Man kan knyta an till det behov, som många 
människor känner, att få ”kontakt med sina rötter”. Däri ingår att uppleva 
hur äldre generationer levt sitt liv, vilka problem de mött och hur deras 
verksamhet byggt upp det nutida samhället. Fornlämningsplatserna ger 
människor tillgång till ett omedelbart upplevt förflutet, de håller dem inte 
på avstånd som artefakterna i museernas skåp gör. Genom information 
med anknytning till kulturlandskapet ges nya insikter om grundvalarna för 
det moderna samhället och om de elementära drivkrafterna som alltjämt 
gör sig gällande i vårt samhällsliv. För andra kan den levandegöra en tid 
som uppfattas som exotisk (Kardell 1976). Jag vill inte beteckna denna 
kunskapsspridning som en pedagogisk verksamhet, något som ofta sker. 
Det bör i stället vara frågan om en dialog som knyter an till befintliga 
behov och intressen hos många människor och som stimulerar dem till 
aktivt engagemang för kulturmiljötanken därför att denna betyder något 
för nutidens problematik. Det fanns tidigare en organisation med lokala 
representanter för RAÄ, riksantikvariens ombud, med uppgift att hålla 
kontakten med det omgivande kulturlandskapet och på så sätt påverka 
utvecklingen. Efter decentraliseringen av beslutsfattandet till länsstyrelser
na har denna organisation ansetts obehövlig och därför dragits in. Värdet 
av en lokal förankring av kulturminnesvården är dock så uppenbar att 
någon form av lokala kontaktpersoner borde finnas.

Det är inte något tvivel om att den översiktliga planeringen, när den är 
som bäst, sätter igång en process av detta slag inom kommunen. Men den 
kan bli mer effektiv i detta hänseende genom att kartorna görs åskådligare 
och beskrivningen mera konkret, genom att man bemödar sig om ett skriv
sätt som inte bara är strikt vetenskapligt utan också appellerar till fantasin. 
Vidare bör översiktsplaneringen följas upp med en informativ kampanj så 
som Älmhults kommun avser att göra.
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5.4 Framförhållning och uppföljning
Det har upprepade gånger framhållits i det föregående att antikvarisk 
expertis måste deltaga i planeringsprocessen redan från dess första början 
och framför allt innan planlösningarna är låsta, för att de antikvariska 
synpunkterna skall kunna göra sig gällande i den fysiska planeringen och 
få en riktig avvägning mot andra intressen. I kap. 4 redogörs för de former 
som PBL erbjuder för samråd mellan planförfattarna och antikvarisk 
expertis vid översiktlig planering och detaljplanering samt i bygglovsären- 
den. I fältundersökningarna har framkommit att dessa former ofta inte 
utnyttjas i praktiken på ett effektivt sätt ur kulturmiljösynpunkt. Särskild 
uppmärksamhet bör ägnas översiktsplanerna och de bakomliggande kul
turmiljöprogrammen, eftersom dessa borde kunna läggas till grund för de 
senare detalj besluten, även om de inte är formellt bindande. En genom
gång av översiktsplanerna visar emellertid att dessa utan undantag 
behandlar kulturmiljöfrågorna på ett ganska ofullständigt sätt (detta ofta i 
bjärt kontrast till naturmiljöfrågorna). Det är vanligt att fornlämningarna 
ses som hinder mot bebyggelse, inte som något som genom att infogas i 
ett större miljösammanhang kan tillföra planområdet ett värde (undantag 
härifrån kan möjligen göras för riksintresseområden). I andra fall kan 
beskrivningen till översiktsplanen innehålla ambitiösa uttalanden om kul
turmiljövården men dessa håller sig på ett allmänt plan och konkretiseras 
inte i enstaka fall. Över huvud taget synes kommunerna och planförfattar
na vara ovilliga att binda sig för framtiden i dessa frågor utan vill besluta 
från fall till fall. Framför allt vill man inte redan på översiktsplanens stadi
um göra planmässiga avvägningar mellan kulturmiljövården och andra 
intressen. Därför fixeras inte några kulturmiljöambitioner på översiktspla
nens kartor. Därigenom kommer de inte heller att aktualiseras i senare 
detaljplane- och byggärenden, eftersom dessa vanligen avgörs med 
utgångspunkt från översiktskartan.

En del av skulden för detta otillfredsställande tillstånd får nog den antik
variska expertisen i länsstyrelserna och på länsmuseerna ta på sig. Det sak
nas på denna sida en framförhållning som försöker förutse framtida behov 
av förändringar i landskapet och hur dessa kommer att påverka behand
lingen av fornlämningar. Antagligen har det inte funnits tillräckliga resur
ser för en sådan insats. Det är givetvis också olyckligt att skälen för beva
rande är ganska allmänt hållna och att till följd därav argumenten i enskil
da fall kommer att sakna den konkretion och planmässiga förankring som 
krävs för att kunna övertyga planerarna.

Den antikvariska framförhållningen måste gälla inte bara den kommu
nala planeringen utan också den planering av den övergripande infrastruk
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turen som görs i olika centrala myndigheter och företag. Utan anspråk på 
fullständighet kan här nämnas:

Vägverket
Banverket
Luftfartsverket
Vattenfallsverket
Företag som anlägger interkommunala energi-, vatten- och gasledningar.

Den föreliggande undersökningen har inte haft den omfattning att den 
kunnat klargöra i vad mån de antikvariska intressena kommer in på ett 
tidigt stadium i ovannämnda centrala planeringsverksamheter så att de vid 
behov kan frampressa alternativa lösningar av infrastrukturens utformning 
(se Biörnstad 1986:31 angående kraftsverksbyggena i Norrland). I den 
ursprungliga planeringen för undersökningen fanns Simrishamnsområdet 
som ett fall för en analys av en planeringsprocess som rör vägdragningar i 
stor skala. Där fanns problem som rörde hänsynstagande till områden med 
förhistoriska boplatser och gravfält men också hänsynstagande till fastig
hetsindelningen i en gammal kulturbygd. Här fanns också problem med 
framdragning av en kraftledning som av planeringsorganen inte betrakta
des som en förändring av landskapet. Denna har nu ett av sina fästen inom 
området för ett stort gravfält. Det har emellertid inte varit möjligt att inom 
ramen för denna undersökning göra en tillräckligt detaljerad analys, varför 
denna specialundersökning här har fått utgå. Det skall dock framhållas att 
kompletteringar genom analys av sådana specialproblem syns angelägna.

Några ord skall slutligen sägas om vården av de fornlämningsområden 
som utlagts inom detaljplanelagda eller eljest bebyggda ytor. I allmänhet är 
dessa ytor små antingen de utlagts i parkmark eller som punktprickad 
tomtmark eller undantagits från planläggning. Fältundersökningarna visar 
att vården av områdena lämnar mycket övrigt att önska. Det finns en ten
dens att betrakta dem som annex till den omgivande bebyggelsen och 
använda dem som parkeringsplats eller lekplats eller för upplag eller 
genomdraga dem med gångförbindelser. Därigenom kommer den värdeför
höjning av den byggda miljön, som fornlämningarna kan förläna, att gå 
förlorad. Det finns också en tendens att nagga dessa små fornlämningsom
råden i kanten när nya exploateringsbehov tränger sig på.

Allt detta måste ses som en följd av att insikten om kulturminnesvårdens 
betydelse för att skapa en tilltalande och upplevelserik bebyggelsemiljö inte 
lyckats slå igenom i samhället. Det krävs nya grepp för att förbättra 
denna. Den föreliggande undersökningen ger anvisningar om svaga punk
ter i planeringsprocessen, förhållanden som skulle kunna förbättras genom 
organisatoriska förändringar och genom kunskapsförmedling.
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Fornlämningarna i 
samhällsplaneringen - 
Aktuella utvecklingslinjer

Margareta Biörnstad

Forskningsprojektet Arkeologi och Samhälle är på flera sätt ett pionjärar
bete. Det är den första egentliga utvärdering som har genomförts av forn- 
minnesskyddets hantering i den fysiska planeringen och av förhållandet 
mellan fornminneslagen resp. kulturminneslagen och planlagstiftningen.

När projektet inleddes vid mitten av 1980-talet hade integreringen av 
kulturminnesvården i samhällsplaneringen redan nått långt. Skyddet av 
kulturvärdena hade också fått stor uppmärksamhet i arbetet med den 
fysiska riksplaneringen och den nya plan- och bygglagen som efter lång tid 
just höll på att slutföras. De enskilda fornlämningarnas skydd och vård 
hade emellertid i det sammanhanget inte intagit någon central ställning 
bl.a. beroende på det traditionellt starka lagskyddet för denna grupp av 
kulturminnen.

Inom fornminnesvården hade det politiska intresset under slutet av 
1970-talet och början av 1980-talet nästan helt fokuserats på de arkeolo
giska undersökningarna och kostnaderna för dessa. Det hängde samman 
med bl.a. den kraftiga nyexploateringen i de äldre stadskärnorna och den 
speciella situation som där uppstod med höga undersökningskostnader för 
begränsade exploateringsprojekt. Den livliga diskussionen inte minst i riks
dagen gav upphov till en särskild utredning som 1985 resulterade i betän
kandet Fornlämningar och exploatering.

Inom Riksantikvarieämbetet hade problematiken i stadskärnorna aktua
liserats under första hälften av 1970-talet. Bristen på kunskapsunderlag 
och därmed svårigheter att ta ställning i exploateringsärenden ledde efter 
några års förberedelser fram till det omfattande forskningsprojektet 
Medeltidsstaden som under ett decennium intog en dominerande ställning i 
utvecklingsarbetet för fornminnesskyddet.

Det fanns också andra skäl till att hanteringen av fornlämningarna i 
plansammanhang inte fick så stor uppmärksamhet under 1970- och 80- 
talen. Ett av de viktigaste är förmodligen den breddning av ansvarsområ
det som successivt hade växt fram i anslutning till arbetet med den fysiska
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riksplaneringen och 1970-talets kulturpolitiska utredningsarbete. Det 
ökade intresset för samlade miljöer, för odlingslandskapet och för nya 
kategorier av objekt skapade behov av nytt kunskapsunderlag och särskil
da insatser för skydd och vård inom de nya verksamhetsfälten.

Det är också uppenbart att den traditionella synen på fornminnesvården 
som en uteslutande statlig angelägenhet levde kvar hos både statliga myn
digheter och kommuner och att detta gav ett dåligt incitament till utveck
ling av samspelet och dialogen mellan de antikvariska myndigheterna och 
kommunerna när det gällde hanteringen av fornlämningarna.

Idag är situationen en annan. Kommunerna har fått ett allt tydligare 
ansvar för kulturmiljövården. Det gäller även på fornminnesvårdens områ
de där man från regeringens sida under senare år påtagligt har markerat 
ett kommunalt delansvar inte minst för vården av fornlämningarna.

Samtidigt har ansvarsfördelningen mellan Riksantikvarieämbetet och 
länsstyrelserna/länsmuseerna förtydligats och Riksantikvarieämbetets verk
samhet alltmer inriktats på de centrala funktionernas utveckling, rådgiv
ning, uppföljning och utvärdering. Särskilda medel för forskning och 
utveckling står nu också till Riksantikvarieämbetets/kulturmiljövårdens 
förfogande. Vidare pågår ett omfattande utvecklingsarbete inom fornmin
nesvården som syftar till att lösa problem av det slag som har tagits upp i 
projektet Arkeologi och Samhälle. Det gäller kunskapsunderlaget för ställ
ningstagande till fornminnesfrågor i den fysiska planeringen, ansvarsför
delning och former för vården av fornlämningarna och inte minst informa
tion och kunskapsspridning för att skapa ett ökat medvetande och en 
större förståelse för värdet av väl bevarade och vårdade fornlämningar och 
fornlämningsmiljöer.

Genom fornminnesinventeringen har vi i Sverige god baskunskap om 
fornlämningarna. För att kunna ta ställning i olika sammanhang räcker 
det emellertid inte med kunskap om de enskilda fornlämningarna. Det 
behövs översikter och analyser både för att kunna bedöma värdet av olika 
objekt och för att kunna sätta in dessa i större sammanhang men också 
förbättrad kunskap om fornlämningsområden och deras omfattning och 
karaktär. Inte minst på länsstyrelser och i kommuner är det viktigt att få 
tillgång till underlagsmaterial av detta slag.

Behovet av ett mer utvecklat kunskapsunderlag har givit anledning till 
en omprövning av verksamheten inom Riksantikvarieämbetet och som en 
följd härav en starkare satsning just på analys, kunskapsöversikter och 
utvärdering av hittillsvarande verksamhet. Ett exempel på denna satsning 
är en studie som resulterat i en exempelsamling över förutsättningar för 
bevarande av kulturlager i äldre stadsbildningar. Förutom förstärkning av 
basen för utvecklingsarbete har de nya medlen för forskning och utveck
ling skapat förutsättningar för specialprojekt. Det pågår bl.a. ett projekt i 
anslutning till fornminnesinventeringen med syftet att utveckla värderings-
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kriterier för olika fornlämningstyper och deras miljöer. Från olika utgångs
punkter har också samspelet mellan stat och kommun inom kulturmiljö
vården tagits upp. Riksantikvarieämbetet och länsstyrelserna genomför för 
närvarande en översyn av riksintressebeskrivningarna för att göra dessa 
tydligare och därmed bättre som utgångspunkt för diskussioner om vilka 
förändringar i miljön som kan tillåtas utan att kulturvärdet går förlorat. 
Men också samspelet i själva planeringsprocessen har tagits upp till dis
kussion. Det gäller behandlingen av fornlämningarna på olika nivåer i den 
fysiska planeringen men också samordningen mellan plan- och bygglagen å 
den ena sidan och kulturminneslagen å den andra. Från Riksantikvarieäm
betets sida har vi föreslagit att den senare frågan skall studeras särskilt vid 
den översyn av plan- och bygglagen som regeringen beslutat om. Enligt 
direktiven kommer så också att ske.

En viktig fråga när det gäller samspelet mellan stat och kommun är 
naturligtvis vården av fornlämningarna. Det är därför positivt att det just 
på det området pågår en utveckling som på sikt bör kunna få stor betydel
se. Jag tänker dels på det successivt ökade intresset från kommunernas sida 
att ta eget ansvar och bygga upp kompetens för vården av viktiga fornläm- 
ningsområden, dels på en av förnyelsefonderna finansierad studie som mer 
allmänt kommer att ta upp synen på fornlämningarna och intresset inom 
några utvalda kommuner för den egna bygdens fornlämningar, deras 
skydd och vård.

Att det finns ett stort intresse i Sverige för arkeologi tror jag inte någon 
vill bestrida. Om man skall döma av massmedias bevakning gäller det i 
första hand de arkeologiska utgrävningarna. Men också för fornlämning
arna och kanske ännu mer för fornlämningarna som en del av kulturmil
jön ökar intresset. En viktig anledning är sannolikt den växande insikten 
om odlingslandskapets värden och värdet av ett historiskt perspektiv i vår 
dagliga miljö. Att möta detta intresse med bra information både om forn
lämningarna och om fornminnesvården är kanske ett av de bästa medlen 
för att förbättra villkoren för bevarande och vård av fornlämningarna. Det 
är också ett område där stora insatser har gjorts och görs. Det handlar om 
information ute i landskapet - skyltar och vägvisning, om vägledningar 
och småskrifter, om visningar och utställningar. Ett nytt och viktigt inslag i 
informationsverksamheten och kunskapsspridningen är en regelrätt kurs
verksamhet, med utgångspunkt t.ex. från Utbildningsradions program eller 
riktad till bestämda yrkesgrupper. Ett exempel på det senare är Skogssty
relsens satsning på en bok, Kulturmiljövård i skogen, och en kursverksam
het som innevarande år kommer att riktas till skogsnäringens folk. Kultur
miljövård i skogen handlar mycket om fornlämningar och den hänsyn som 
krävs från skogsbrukarnas sida.

Forskningsprojektet Arkeologi och Samhälle har belyst centrala frågor 
för kulturmiljövården och i sin utvärdering dels lyft fram uppenbara svag
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heter i kulturmiljövårdens arbete, dels pekat på möjligheter till förbättring
ar. Projektet har redan genom sin tillkomst och den diskussion som det ini
tierat under arbetets gång konstruktivt medverkat till en utveckling av syn
sätt och metodik inom fornminnesvården. Det har därmed på ett utmärkt 
sätt visat värdet av forskning som prövar och utvärderar samhällets egna 
insatser inom olika verksamhetsfält.
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Materialkatalog - Fornlämningars 
behandling inom planlagd mark (Växjö)
Anne Carlie

Delområde I Öjaby/Räppe
Fornlämningar inom detaljplanelagd mark
Fornlämning: Nr 33, Bergunda sn, utgörs av ett röse med brätte, 23 m i diam. och 
ca 0,75 m h. Roset ligger på västsluttningen av en låg moränrygg ca 60 m Ö om 
Räppegölen.

Planeringsprocessen: Området har inte varit föremål för någon översiktlig plan
läggning. Det detaljplanerades första gången 59-12-31 (per. II) (byggnadsplan för 
del av Bergkvara 6:1 och Räppe 3:1 m. fl.) och omfattar fastställelse av skolområde 
(Bergundaskolan) samt mark för bostadsändamål. Röset nr 33 har i planen försetts 
med grönområde i anslutning till en idrottsvall inom Bergundaskolans område.

63-10-31 (per. III) ändrades och utvidgades detaljplanen för området. I den nya 
planen har den västra plangränsen flyttats ca 70 m åt Ö, vilket innebär en minsk
ning av grönområdet kring fornl. 33. Bägge detaljplanerna förutsätter ett bevaran
de av fornlämningen.

Antikvariska yttranden: Saknas.
Plansituation: I enlighet med gällande detaljplan 63-10-31 har fornl. 33 bevarats 

inom ett smalt parkmarksområde (160 x 35 - 130 m) intill och S om idrottsvallen. 
Parkmarken avgränsas i N av idrottsplan, i Ö av Örbäcksvägen samt angränsande 
skolområde och privata villatomter. I S och V finns ej planlagd naturmark. Fornl. 
33 ligger i parkmarksområdets V hörn omedelbart intill det S därom liggande 
naturmarksområdet. Avståndet mellan röset och fotbollsplanan är knappt 70 m. 
Ca 100 m V om nr 33 är Örbäcksvägen. Fornl. är markerad på plankartan samt 
nämns i planbeskrivningen. Markägare: Växjö kommun. Skötselplan har upprät
tats av Riksantikvarieämbetet.

Utvärdering: Fältbesiktningen visar att verkligheten stämmer väl med plansitua
tionen. Parkmarken utgörs av gräsbevuxen ängsmark. En björkridå gränsar mellan 
parkmarken och idrottsplanen. Det finns inga störande anläggningar i fornläm-
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ningens närhet. Den icke planlagda marken S om fornlämningsområdet utgörs av 
halvöppen hagmark med delvis sanka partier. Området tycks inte vara föremål för 
någon omedelbar planläggning och exploatering, även om det hade varit framsynt 
att försvåra sådan genom att vidga parkparken åt S. I övrigt ligger fornlämningen 
väl synlig, är vårdad och skyltad. Inga spår av skadegörelse registrerades. Parkmar
kens obetydliga utsträckning V och S om röset, vittnar om att skyddsaspekten varit 
styrande vid utformningen av denna.
Fornlämning: Nr 34, Bergunda sn, består av ett röse, 15 m i diam. och 0,7 m h. 
Röset är beläget på moränmark sluttande åt V ca 230 m Ö om Räppegölen.

Planeringsprocessen: Det har inte företagits någon översiktlig planläggning inom 
området. Fornlämningsområdet har detaljplanerats 63-10-31 (per. III) (byggnads- 
plan för del av Bergvara 6:1 och Räppe 3:1 m. fl.) och avser fastställelse av tomt
mark för småhusbebyggelse. Fornlämningområdet har i planen utlagts som park
mark i anslutning till ett planerat bostadsområde. Detaljplanen förutsätter ett beva
rande av fornlämningen.

Antikvariska yttranden: Saknas.
Plansituation: I gällande detaljplan 63-10-31 har fornl. 34 bevarats Inom ett 

parkmarksområde i anslutning till villabebyggelse. Parkmarken skall enligt planför
slaget tjäna som lek- och rekreationsområde. Några anvisningar för hur området 
vidare skall utformas lämnas inte i planbeskrivningen.

Parkmarken utgörs av ett ca 400 m 1. och ca 100-120 m br. område av natur- 
markskaraktär. Området avgränsas i N av Bergundaskolan. I V och i S finns icke 
planlagd skogsmark. Röset ligger i parkmarkens mellersta del knappt 30 m V om 
ett bostadsområde med privat villabebyggelse. Fornl. 34 är markerad på plankar
tan samt omnämnd i planbeskrivningen. Markägare: Växjö kommun.

Utvärdering: Besiktningen i fält visar att verkligheten stämmer överens med 
plansituationen. Planforslagets allmänt hållna föresats att ”grönområdet ska tjäna 
som lek- och rekreationsområde” har dock medfört en betydande försämring av forn- 
lämningsmiljön. Således har en lekplats anlagts kant i kant med röset. Vidare har 
det omedelbart intill och Ö om nr 34 anlagts en asfalterad gångväg med belys- 
ningsstolpar. Fornlämningsområdet är beväxt med icke vårdad lövskog samt sak
nar skyltning. Dessa två förhållanden gör det svårt för besökare att upptäcka forn
lämningen.

Sammantaget har miljön kring fornlämningen allvarligt försämrats. Utläggandet 
av parkmark har inte förhindrat utan snarare bidragit till en negativ exploatering 
av fornlämningsmiljön. Skyddsaspekten torde ha varit styrande vid utformningen 
av parkmarken kring fornlämningen.
Fornlämning: Nr 52, Bergunda sn, utgörs av ett röse, 8-9 m i diam. och ca 0,4 m h. 
Röset ligger på en bergrygg i skogsmark.

Planeringsprocessen: Området har inte varit föremål för någon översiktlig plan
läggning. Fornlämningsområdet har detaljplanerats 76-11-15 (per. IV) (stadsplan 
beträffande kv. Lådan m.m. i Öjaby). Planen avser att säkerställa tomtmark för 
Kooperativa förbundets lagercentral. Detaljplanen förutsätter ett borttagande av 
röset nr 52.

Antikvariska yttranden: 1 de antikvariska myndigheternas remissyttranden över 
planförslaget anses inte röset vara ”av sådan art och betydelse att den utgör hinder för 
exploateringen” (la 76-02-10 och RAÄ 76-04-05). Tillstånd till undersökning och 
borttagning lämnas.

Resultat: Röset undersöktes och borttogs av UV-syd 1976. Två gravgömmor 
med brända ben påträffades. Fynden utgjordes av keramik, järnföremål, slagg, trä
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kol samt en flintskrapa. En sten med inristning låg i stenpackningen. Vidare påträf
fades 5 skålgropar i en häll i anslutning till röset. Datering bronsålder? (Arkeologi i 
Sverige 1976, s. 40). Exploatör: Växjö kommun.
Fornlämning: Nr 59, Oj aby sn, utgörs av en rösebotten, ca 11-12 m i diam. och 
0,2-0,3 m h. Röset ligger på krönet av en moränrygg intill och V om Helgasjön.

Planeringsprocessen: För området gäller 1974 års dispositionsplan. Gällande 
detaljplan har dock inte berörts av denna eftersom området planlagts före 1974. 
Fornlämningsområdet har detaljplanelagts 66-12-06. (per. III) (byggnadsplan för 
område kring skolan i Öjaby samhälle). Planen avser att fastställa mark för 
bostadsändamål. Nr 59 har i planen lagts dels inom ett skolområde, dels inom 
parkmark. Planen förutsätter ett bevarande av fornlämningen.

Antikvarisk yttranden: Saknas.
Plansituation: Enligt gällande detaljplan 66-12-06 har fornl. nr 59 bevarats dels 

inom skolområde, dels inom parkmark. Fornlämningen har lagts inom ett ca 57 x 
30 m stort punktprickat område intill och N om landstingets ungdomsvårdsskola. 
Rösebottnen ligger i skolområdets NO hörn samt delvis inom ett angränsande 
parkmarksområde. Den punktprickade marken omgärdas i N och i V av park
mark, i Ö av Bergängsvägen samt i S av ungdomsvårdsskolan och Öjaby skola.

Avståndet mellan fornlämningen och ungdomsvårdsskolan är ca 20 m. Ca 40 m 
V om nr 59 finns privata villatomter. Knappt 40 m Ö om densamma är Bergängs
vägen och villabebyggelse. Parkmarksområdet N om nr 59 är ca 90 m 1. och grän
sar i N till Lunnabyvägen. Detta har i detaljplanen bedömts som olämpligt för 
bostadsbebyggelse på grund av starkt kuperad terräng. Vegetationen betecknas 
vidare vara värdefull ur miljösynpunkt. Fornlämningen finns markerad på plankar
tan men nämns inte i planbeskrivningen. Markägare: Växjö landsting.

Utvärdering: Besiktningen i fält visar att verkligheten överensstämmer med plan
situationen. Fornlämningsområdet utgörs av gräsbevuxen tomtmark samt av park
mark beväxt med ekskog. Besiktningen visar att punktprickningen av skolområdet 
inte haft någon effekt. Således utnyttjas området dels som infart och uppställnings
plats för bilar, dels har man i områdets NÖ hörn placerat en arbctsbod endast 15 
m från fornl. 59. Områdets skötsel är vidare eftersatt (sly och kraftig gräsvegeta
tion) varför fornlämningen är svår att upptäcka. Rösebottnen är belamrad med 
sten och kompost samt saknar upplysningsskylt.

Trots tämligen goda grundförutsättningar i detaljplanen har verkligheten inte 
blivit bra. Således har fornlämningens närmiljö förändrats negativt, något som 
ytterligare förstärks av områdets eftersatta skötsel. Förändringen är dock inte av 
mera allvarligt slag utan torde ganska lätt kunna åtgärdas. Nämnda förhållanden 
visar sammantaget att skyddsaspekten varit styrande vid utformningen av park
marken kring fornlämningen.
Fornlämning: Nr 60, Öjaby sn, utgörs av ett gravfält, ca 430 x 90 m och bestående 
av ca 90 fornlämningar. Gravfältet är beläget på flack moränmark intill och V om 
Helgasjön.

Bakgrund: Fornlämningen utgörs av ett långsträckt och starkt sönderbrutet grav
fält beläget på ett flertal icke planlagda villafastigheter tillkomna under 1900-talets 
tidigare del. Endast smärre delar av gravfältet nr 60 ligger idag inom detaljplane- 
lagd mark. Gravfältet har berörts av två detaljplaner under per. IV (76-10-19 och 
82-06-09).

Planeringsprocessen: 1974 års dispositionsplan för Öjaby gäller inom området. 
La rekommenderar i sin redovisning av områdets befintliga fornlämningar ett beva
rande av fornlämning nr 60.
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Den första planen fastställdes 76-10-19 (per. IV) (stadsplan för del av Nedre 
Klockaregården m.m. i Öjaby) och innebar fastställelse av befintlig markanvänd
ning (villatomt). Den andra planen fastställdes 82-06-09 (per. IV) (stadsplan för 
Öjaby kyrkogård m.m. i Öjaby) och omfattade en utvidgning av Öjaby kyrkogård.

Antikvariska yttranden: I bägge plantillfällena föreligger skriftliga remissyttran
den från antikvarisk myndighet. I sitt yttrande över 1976 års stadsplan anförde la 
följande (76-02-05): ”Fornlämningen är belägen inom hävdad tomtmark som icke kommer 
att beröras av ytterligare exploatering. Med hänsyn till fornlämningens närhet får la göra 
exploaterören uppmärksam på möjligheten att ytterligare fornlämningar kan framkomma 
under arbetets gång.”

Stadsplan 82-06-09 innebar som ovan nämnts en utvidgning av Öjaby kyrko
gård. I sitt remissyttrande över planförslaget (80-02-12) anförde la följande: ”La är 
beredd tillstyrka dokumentation och borttagning av ifrågavarande del av gravfältet, om inte 
församlingen är beredd att acceptera att gravfältet inom kyrkogården avgränsas på sådant 
sätt att det inte berörs av vare sig gravkvarter eller andra anläggningar. Ej heller må murar 
eller andra fasta anordningar avgränsa denna del av gravfältet från dess övriga delar.”

I ett yttrande daterat 80-05-13 ifrågasatte la vidare placeringen av en ekonomi
byggnad. För att undvika dokumentation och borttagning föreslår la att ekonomi
byggnaden placeras minst 50 m från fornlämningen samt att marken runt om 
undantages från gravsättningar.

Plansituation: Stadsplan 76-10-19. Planen har inte medfört några förändringar 
beträffande markanvändningen inom fornlämningsområdet (tomten 4:12) utan för
utsätter att nr 60 bevaras inom hävdad tomtmark. Tomtmarken har dock försetts 
med punktprickning, dvs. mark som inte får bebyggas. Tomten gränsar i N, S och 
V mot privata villafastigheter samt i Ö mot Öjabyvägen. Fornl. 60 finns markerad 
på plankartan samt omnämns i planbeskrivningen. Markägare: Privat.

Stadsplan 82-06-09. I enlighet med gällande detaljplan har den berörda delen av 
fornl. 60 bevarats inom Öjaby nya kyrkogård. Fornlämningen har bevarats inom 
ett 18 x 30 m stort parkmarksområde markerat med f punktprickning. Området 
ligger i kyrkogårdsområdets SV hörn intill och Ö om Öjabyvägen. 15 m S om kyr
kogårdens S gräns finns en icke planlagd villatomt (gravfältet ligger även inom 
detta område). Fornlämningen finns markerad på plankartan samt omnämns i 
planbeskrivning och planbestämmelser. Markägare: Växjö kyrkliga samfällighet.

Utvärdering: Stadsplan 76-10-19, Besiktningen visar att verkligheten stämmer 
överens med plansituationen. Fornlämningsområdet utgörs av tomtmark bestående 
av gräsmatta, lövträd och prydnadsbuskar. Området är vårdat och fornlämningen 
har upplysningsskylt (står vid tomt 4:12 S därom). En flaggstångshållare har place
rats i en stensättning. Frågan om skydds- eller miljöaspektens betydelse kan på 
grund av befintliga förhållanden inte bedömas.

Detaljplan 82-06-09, Besiktningen visar att verkligheten stämmer överens med 
plansituationen. Således har las föreskrifter beträffande områdets utformning och 
avsaknad av fasta anordningar följts. Parkmarksområdet består liksom övriga 
delar av den nya kyrkogården av gräsmatta. Fornlämningen är vårdad men saknar 
upplysningsskylt.

Avsikten att lata fornl. 60 inga som en del av den nya kyrkogården har inte inne
burit någon betydande försämring eftersom gravfältet redan i äldre tid utsatts för 
omfattande exploatering. Möjligen bidrar kyrkogårdsmuren utmed Öjabyvägen till 
att avgränsa gravfältet från dess övriga delar. Ovan nämnda förhållanden visar 
sammantaget att skyddsaspekten varit styrande vid utformningen av parkmarken 
kring nr 60.

Tillägg: Gravfältets sydligaste del (fastighet 2:41) berördes 1981 av en privat 
ansökan om tomtdelning och nybyggnation. Länsantikvarien avrådde inledningsvis
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från tomtdelning men tillade sedan att om kravet på delning kvarstod, måste denna 
föregås av arkeologisk undersökning. 1981 lämnade länsstyrelsen dispens från tät
bebyggelseförbudet och samma år utförde Smålands museum en provundersökning 
av en högliknande lämning inom området. Två år senare, 1983, lämnade länssty
relsen tillstånd till nybyggnation inom fornlämningområdet.Som motiv för tillstån
det anfördes följande: ”Med hänsyn till att nybyggnationen placerats på mark som saknar 
synliga fornlämningar och som tidigare nyttjats för grustäkt samt att nybyggnationerna på 
tomten innebär att andra olämpliga byggnader tas bort minimeras det totala intrånget i kul
turmiljön.” Länsstyrelsen förordade i samband härmed att alla markarbeten inom 
fornlämningsområdet skulle ske under kulturhistorisk kontroll.
Fornlämning: Nr 61, Öjaby sn, utgörs av en offerkälla, ca 1,0 m i diam. och 0,6- 
0,7 m dj. Källans kanter är stensatta. Källan som kallas ”Silverstadskällan” eller 
”Levakallan” ligger på en svag östsluttning intill och V om Helgasjön.

Planeringsprocessen: För området gäller 1974 års dispositionsplan över Ojaby. 
Fornl. 61 finns dock inte medtagen i las redovisning av befintliga fornlämningar 
inom planområdet. Den gällande detaljplanen har således inte påverkats av över
siktsplanen.

Området har detaljplanerats 38-08-18 (per. I) (byggnadsplan för Ojaby södra 
samhälle) och omfattar fastställelse av bostads- och industrikvarter. Plankartan 
visar att området kring fornl. 61 utlagts som parkmark.

Antikvariska yttranden: Saknas.
Plansituation: Fornlämningsområdet har i byggnadsplanen 38-08-18 utlagts som 

parkmark. Parkmarken, som består at ett ca 100 m 1. och 10-35 m br. kilformat 
område, avgränsas i Ö av Öjabyvägen och ett intilliggande campingområde samt i 
V av Silverstavägen med angränsande villabebyggelse. S om källan är ytterligare 
villatomter medan områden N om densamma utgörs av parkmark. Fornl. 61 är 
inte markerad på plankartan samt nämns inte i planbeskrivningen. Markägare: 
Växjö kommun.

Utvärdering: Besiktningen visar att offerkällan bevarats inom parkmark, som 
utlagts som gräsmatta. Besiktningen visar även att det i källans omedelbara närhet 
anlagts dels en busshållplats utmed Öjabyvägen, dels en asfalterad gångväg S om 
källan. Avstånden mellan offerkällan och dessa båda anläggningar är endast 7 m. I 
övrigt är området väl vårdat men saknar upplysningsskylt. Källan har under årens 
lopp varit utsatt för upprepad skadegörelse. 1969 renoverades den dock och fick 
då traditionsenligt åter stensatta kanter. Någon förnyad skadegörelse har inte 
skett.

Nämnda förhållanden visar sammantaget på att offerkällans läge inom parkmar
ken är mycket utsatt. Således har lokaliseringen av busshållplatsen och gångstigen 
bidragit starkt till att försämra miljön kring fornlämningen. Dessutom begränsas 
möjligheterna att bevaka fornlämningen i samband med mindre omläggningar och 
förändringar i miljön av det faktum att fornlämningen inte har markerats på plan
kartan över området. Slutligen visar parkmarkens ringa yta och inklämda karaktär 
att skyddsaspekten varit avgörande vid utformningen av denna.
Fornlämning: Nr 67, Öjaby sn, består av ett gravfält, ca 200 m 1. och 60 m br., 
bestående av 17 fornlämningar. Gravfältet ligger på krönet och sydsluttningen av 
en markant moränhöjd V om och med utsikt över Helgasjön.

Planeringsprocessen: 1974 års dispositionsplan över Öjaby gäller inom området. 
Fornl. 67 finns dock inte medtagen i las redovisning av områdets befintliga forn
lämningar. De för fornlämningsområdet gällande detaljplanerna har utformats och 
fastställt före översiktplanens godkännande.
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Området har detaljplanerats 1950-05-08 Iper. II) (byggnadsplan för del av fas
tigheten Öjaby Postgård 2^0 m.fl. i Öjaby socken) och avser fastställandet av tomt
mark för villabebyggelse. I planen har gravfältet nr 67 till större delen lagts inom 
parkmark. Endast gravfältets sydligaste rose har lagts inom planerad tomtmark. 
Enligt planen skulle parkens S del genomskäras av en mindre väg varvid ett röse 
kunde komma att borttagas.

1970-12-22 (per. III) ersattes delar av ovannämnda plan av ett nytt planförslag 
(byggnadsplanen för område Öj aby-Liljevägen). Den nya planen berörde endast 
gravfältets sydligaste del, och innebar att den planerade vägsträckan i parkområ
dets S del kom att utgå. Härigenom kom parkmarken att bli ett sammanhängande 
område. Av planen framgår även att ett vattentorn anlagts ca 50 m N om gravfäl
tets nordligaste röse.

Antikvariska yttranden: Yttranden föreligger endast i samband med utarbetandet 
av byggnadsplanen som fastställdes 50-05-08. I sitt yttande över planförslaget 
anförde la följande (48-01-15): ”Större delen av gravfältet är lagt inom mark för kultur
reservat (fornminnespark). Röset nr 11 kommer möjligtvis att beröras av väg och röse nr 12 
att ligga inom tomtområde. Dessa två fornlämningar äro av den art, att de ej behöva hindra 
planens genomförande, utan kunna borttagas om så befinnes nödvändigt efter vederbörlig 
undersökning. För att hindra bebyggelse i omedelbar närhet av röset nr 6 (Hönsarör, egen 
kommentar) ha länsarkitekten på min begäran breddat ”mark som icke får bebyggas” inom 
tomtområdet V om graven.”

Plansituation: I gällande detaljplaner 50-05-08 och 70-12-22 har gravfältet nr 67 
till större delen bevarats inom ett parkmarksområde omslutet av villabebyggelse. 
Endast gravfältets sydligaste röse har bevarats inom privat tomtmark. Parkmarken 
utgörs av ett ca 320 m 1. och ca 40 - 80 m br. område. Detta avgränsas i Ö, V och 
S av privata villafastigheter samt i N av icke planlagd mark.

Fornl. 67 ligger i parkmarkområdets mellersta och S del och har på plankartan i 
enligt las rekommendationer utlagts som kulturreservat/fornminnespark. V om 
fornminnesområdet och intill röset Hönsarör har vidare, genom las försorg, ett ca 
40 x 80 m stort område inom villafastigheterna utlagts som punktprickad mark. 
Fornl. 67 finns markerad på plankartan samt nämns i planbeskrivning och planbe
stämmelser (avser 50-05-08). Markägare: Växjö kommun. Särskild skötselplan har 
upprättats av RAÄ.

Utvärdering: Fältbesiktningen visar att verkligheten stämmer överens med plan
situationen. Parkmarken består av halvöppen lövskog/barrskog med ljung och gräs 
som undervegetation. Besiktningen visar även att bebyggelsen V om gravfältet lig
ger för nära detta. Syftet med att punktpricka marken V om röset Hönsarör har 
inte haft någon effekt, eftersom tomterna flitigt nyttjas för olika ändamål såsom 
båtupplag, plats för växthus, lekkoja, hundkoja samt för upphängning av tvätt. 
Vidare har den gångstig som går genom gravfältet försetts med belysningsstolpar - 
ett inslag som påtagligt stör fornlämningsmiljön. Slutligen har ett vattentorn 
anlagts ca 50 m N om gravfältets nordligaste röse (se byggnadsplan 70-12-27).

Trots dessa mindre lyckade anläggningar i fornlämningsområdets närhet har vid 
utformningen av parkmarken viss hänsyn tagits till miljöaspekten. Således har 
delar av den naturliga höjdrygg, varpå gravfältet ligger, infogats i parkmarksområ- 
det, likaså har områdets naturliga vegetation bibehållits. Fornlämningsområdet är 
vidare vårdat och försett med upplysningsskylt. Inga skador är synliga.

Nämnda förhållanden visar sammantaget att man vid utformningen av parkmar
ken tagit viss hänsyn till miljöaspekten, men att bebyggelsens närhet ökar risken 
för ingrepp i fornlämningsmiljön.



Fornlämning: Nr 68, Öjaby sn, består av ett rose, ca 13 m i diam. och 0,6-0,7 m h. 
Röset ligger på en moränrygg V om Helgasjön.

Planeringsprocessen: Inom området gäller 1974 års dispositonsplan för Öjaby. 
Området har detaljplanerats 1950-05-08 (per. II) (byggnadsplan för Öjaby Post
gård 2^0 m.fl. i Öjaby socken) och avser fastställcse av mark för villabebyggelse. I 
sin besiktning av planforslaget 48-01-15 uppmärksammade la av misstag inte 
röset, vilket ledde till att detta inte kom att inprickas på plankartan.

På anmodan av en privatperson företog la 1954 en besiktning av platsen för 
röset. Härvid visade det sig att röset borttagits i samband med ett vägbygge inom 
det planerade bostadsområdet.

Antikvariska yttranden: Saknas.
Resultat: Röset borttogs i samband med vägbygge inom ett planerat villaområde. 

Ingen antikvarisk bevakning eller arkeologisk undersökning företogs. Exploatör: 
Bergunda kommun.
Fornlämning: Nr 69, Öjaby sn, utgörs av en rösebotten, ca 17 m i diam. och ca 
0,4-0,5 m h. Fornlämningen ligger på östsluttningen av en moränrygg V om Hel
gasjön.

Planeringsprocessen: 1974 års dispositonsplan för Öjaby gäller inom området. I 
las yttrande i samband med förslaget till dispositonsplan medgives undersökning 
och borttagning av rösebottnen.

Fornlämningsområdet detaljplanerades första gången 1964-10-02 (per. III) 
(byggnadsplan för Södra delen av Öjaby). Planen innebar att röset lades inom 
parkmark i anslutning till ett äldre bostadsområde. Planen medförde även en för
tätning av den villabebyggelse, N och NV om fornlämningsområdet, som tillkom
mit genom 38-08-18 års byggnadsplan för Öjaby södra samhälle. Följden blev att 
avståndet mellan rösebottnen nr 69 och bebyggelsen N därom krymte från 45 m 
till ca 10 m.

Med anledning av framdragandet av riksväg 25 fastställdes 68-10-24 (per. III) en 
ny byggnadsplan för vissa områden utmed vägsträckningen. Beträffande fornl. 69 
medförde planen, förutom den nya vägen, inga ändrade förhållanden.

Antikvariska yttranden: Saknas. Samtliga planer förutsätter dock ett bevarande 
av rösebottnen, vilket gör las yttrande 1974, i samband med översiktsplaneringen, 
anmärkningsvärd.

Plansituation: I gällande detaljplan (68-10-24) har fornl. 69 bevarats inom park
mark mellan villabebyggelse och riksväg 25. Parkmarken utgörs av ett ca 140 x 50 
m stort område (NV-SÖ) av naturmarkskaraktär. Området avgränsas i S och V av 
riksväg 25 samt åt övriga håll av privat villabebyggelse. Rösebottnen ligger i park- 
marksområdets mellersta del ca 10 m från en privat villafastighet. Avståndet till 
riksväg 25 är ca 20 m. Fornl. 69 finns markerad på plankartan men nämns ej i 
planbeskrivningen. Markägare: Växjö kommun.

Utvärdering: Fältbesiktningen visar att verkligheten stämmer överens med plan
situationen. Fornlämningsområdet utgörs av skogsmark bestående av blandskog. 
Området är ej vårdat samt saknar upplysningsskylt. Ingen skadegörelse registrera
des.

Sammantaget visar planeringsprocessen att utläggandet av parkmark kring nr 69 
inte har kunnat förhindra en exploatering av fornlämningens närmiljö. Således har 
exploateringstrycket under 1960- och 70-talen, i form av bostadsutbyggnad och 
vägframdraganden, orsakat en fortlöpande minskning av parkmarksområdet. Idag 
ligger detta inklämt mellan riksväg 25 och villabebyggelse. Mest kritik måste i sam
manhanget riktas mot den sista raden av villatomter som 1964 utlades N om forn-
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lämningen. Slutligen visar redogjorda förhållanden att skyddsaspekten varit styran
de vid utformningen av parkmarken kring nr 69.
Fornlämning: Nr 70, Öjaby sn, består av ett röse, ca 13 m i diam. och 0,7 m h. 
Röset ligger på östsluttningen av en moränrygg intill och V om Räppe kanal.

Planeringsprocessen: Inom området gäller 1974 års dispositionsplan. I sitt ytt
randen över förslaget till dispositionsplan föreslog La ett bevarande av fornläm- 
ningen. ”Endast om synnerliga skäl föreligger kan röset borttagas.” Fornlämningsområ- 
det detaljplanerades första gången 68-10-24 (per. III) (byggnadsplan för områden i 
anslutning till väg 25 - Ljungbyvägen) och föranleddes av ett av Statens vägverk 
framlagt förslag till ny sträckning av riksväg nr 25. Planen förutsätter ett bevaran
de av röset nr 70 inom ett smalt bälte av parkmark mellan de planerade vägarna 
riksväg 25 och Runvägen S därom.

Detaljplanen för området har ändrats 74-03-18 (per. III) (stadsplan för Södra 
Öjaby) och 76-11-15 (per. IV) (stadsplan beträffande kv Lådan m.m.). Några 
ändringar rörande markanvändningen kring fornl. 70 har de senare planerna inte 
medfört. Däremot har vägnätet, i den senaste planen, kompletterats med Stora 
Räppevägen som ansluter till Runvägen S om fornlämningsområdet.

Antikvariska yttranden: Det föreligger i samband med den yngsta detaljplanen 
ett remissyttrande från la (76-02-10) och RAÄ (76-04-05), vari föreslås att fornl. 
70 kan kvarligga inom befintligt skyddsområde.

Plansituation: I gällande detaljplan 76-11-15 har röset nr 70 bevarats inom ett 
parkmarksområde mellan riksväg 25 och Runvägen S därom. Området är ca 35 x 
60 m stort (NV-SÖ) och avgränsas i N av riksväg 25 och i S av runvägen. NV om 
parkmarken finns icke planlagd naturmark.

Röset ligger centralt inom parkmarken. Avståndet till riksväg 25 är ca 20 m och 
till Runvägen ca 8 m. Området mellan parkmarken och de respektive vägarna mar
keras av kraftiga vägslänter. Fornl. 70 finns markerad på plankartan men nämns ej 
i beskrivningen. Markägarare: Privat.

Utvärdering: Fältbesiktningen visar att verkligheten stämmer överens med plan
situationen. Fornlämningsområdet består av parkmark av naturmarkskaraktär 
beväxt med blandskog. Området är inte vårdat och fornlämningen saknar upplys- 
ningsskylt. Ingen skadegörelse registrerades. Besiktningen bekräftar att fornläm- 
ningens topografiska läge ur miljösynpunkt allvarligt försämrats genom områdets 
hårda exploatering. Vidare ligger röset både osynligt och otillgängligt för besökan
den. Dessa förhållanden försämras ytterligare av områdets eftersatta skötsel.

Sammantaget visar planprocessen att skyddsaspekten varit styrande vid utform
ningen av parkmarken kring röset. Genom byggandet av riksväg 25 har även sam
hörigheten med röset nr 69 brutits.
Fornlämning: Nr 71, Öjaby sn, utgörs av ett röse med hällkista, ca 18-19 m i diam. 
och 0,5-0,6 m h. Röset ligger på moränmark intill och V om Räppe kanal.

Planeringsprocessen: Det föreligger ingen dispositionsplan för området. Fornläm
ningsområdet detaljplanerades första gången 38-08-18 (per. I)(byggnadsplan för 
Öjaby södra samhälle). Planen avser fastställelse av mark för bostadsbebyggelse. 
Av planen framgår att fornlämning 71 försetts med parkmark inom ett planerat 
bostadsområde. Grönområdet var väl tilltaget, dock med en minsta utsträckning 
om 60 m (N-S) kring själva fornlämningen. Parkmarken avgränsandes i N och i S 
av villabebyggelse samt i V av G:a Räppevägen.

1964-10-02 (per. III) ändrades och utvidgades planen för området (byggnads
plan för södra delen av Öjaby). Härvid togs marken N och Ö om röset i anspråk



för uppförandet av villafastigheter och parkens yta minskades till ca 35 x 75 m (Ö-
V).

1974-03-18 (per. III) fastställdes ett nytt planförslag vari fornlämningsområdet 
berördes. Förslaget avsåg en ändring från byggnadsplan till stadsplan, enligt ett 
tidigare primärbeslut i byggnadsnämnden. Planen medförde inte några förändring
ar beträffande parkmarkens yta och utformningen av intilliggande bebyggelse och 
vägar. Däremot visar plankartan att en lekplats har förlagts i parkområdets Ö del. 
Några anvisningar beträffande lekplatsens placering har inte påträffats varken i 
äldre eller nyare planbeskrivningar över området.

Antikvariska yttranden: Det föreligger inga skriftliga yttranden angående forn- 
lämningens behandling i samband med utarbetandet av de olika detaljplanerna. 
Samtliga planer förutsätter dock ett bevarande av röset genom utläggandet av 
parkmark kring denna.

Plansituation: Området kring fornl. 71 har i gällande stadsplan 74-03-18 utlagts 
som parkmark. Grönområdet utgörs av ett ca 35 x 75 m stort område. Detta 
avgränsas i Ö, V och S av Fornvägen, Kilvägen och G:a Räppevägen. Parkmarken 
omslutes i övrigt av privata villatomter. I grönområdets Ö del finns en lekplats. 
Fornl. 71 finns markerad på plankartan men inte nämnd i planbeskrivningen. 
Markägare: Växjö kommun. Det föreligger inte någon särskild skötselplan.

Utvärdering: Fältbesiktningen visar att verkligheten överensstämmer med plansi
tuationen. Parkmarken utgörs av ett ljusöppet trädbestånd med glest stående björ
kar och gräsvegetation. Besiktningen visar även att lekplatsen i parkområdets Ö del 
anlagts endast 4 m från röset. I övrigt är området väl vårdat och fornlämningen 
har försetts med upplysningsskylt. Det finns inga spår av skadegörelse i sen tid.

Sammantaget visar redogjorda förhållanden att fornlämningens närmiljö omda
nats i mycket stor utsträckning, genom en gradvis men fortgående utbyggnad av 
villabebyggelse och gatunät. Således har parkmarkens yta alltsedan 1938 varit före
mål för en fortgående reducering, tills den idag har karaktären av ett frimärke. 
Parkmarksområdet är för snävt tilltaget med hänsyn till fornlämningens storlek 
och karaktär, och vittnar om att skyddsaspekten varit styrande vid utformningen 
av detta.
Fornlämning: Nr 72:1-4, Öjaby sn, utgörs av 4 anläggningar: 1) en stensättnings- 
liknande lämning, ca 7 m i diam. och 0,3 m h., 2) ett odlingsröse 8 m i diam. och 
0,3 m h., 3) ett odlingsröse ca 5-6 m i diam. och 0,3 m h. samt 4) ett röjningsröse 
ca 6 m i diam. och 0,3 m h. Anläggningarna ligger på plan moränmark intill och Ö 
om Räppe kanal.

Planeringsprocessen: Området detaljplanerades första gången 38-08-18 (per. I) 
(byggnadsplan för Öjaby södra samhälle). Planen avser fastställelse av mark för 
bostadsbebyggelse. Det misstänkta fornlämningsområdet har i planen utlagts som 
tomtmark för planerad villabebyggelse.

Planen över området har ändrats och utvidgats, dels 64-10-02 (per. II) (bygg
nadsplan för södra delen av Öjaby), dels 76-11-15 (per. IV) (stadsplan beträffande 
Lådan m.m.). De nya planförslagen har dock inte medfört några förändringar inom 
området för nr 72:1-4. Fornlämningen finns i samtliga tre planförslag inte nämnd i 
planbeskrivningar eller markerad på plankartor.

Antikvariska yttranden: Av gällande planbeskrivning framgår att samråd skett 
med antikvarisk myndighet (landsantikvarien). Dock föreligger inga rekommenda
tioner avseende behandlingen av nr 72:1-4.

Plansituation: Gällande stadsplan 76-11-15 (stadsplan för kv. Lådan i Öjaby), 
visar att fornlämningsområdet utgörs av tomtmark. Marken är bebyggd med priva
ta villafastigheter och avgränsas i V av G:a Räppevägen samt i Ö av Fornvägen. Nr
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72:1-4 finns inte markerad på plankartan och nämns inte i planbeskrivningen. 
Markägare: Privat.

Utvärdering: Området för nr 72:1-4 utlades redan 1938 som tomtmark för fram
tida villabebyggelse. Vid ämbetets inventering 1949-50 fanns lämningarna ännu 
kvar inom området, som då utgjordes av gammal skogsbeväxt hagmark. Först mel
lan åren 1964-76 bebyggdes samtliga tomter. Från denna tid föreligger inte några 
uppgifter från antikvarisk myndighet angående eventuell undersökning och bort- 
tagning av lämningarna. Besiktningen visar att fornlämningen delvis bevarats inom 
tomtmark bebyggda med villor. Endast två av stensättningarna har bevarats. Plat
sen för de resterande två utgörs idag av planerad gräsmatta. Området är vårdat, 
dock ej försett med upplysningsskylt.
Fornlämning: Nr 73, Oj aby sn, utgörs av en förmodad stensättning, ca 6 m i diam. 
och 0,3-0,4 m h. Stensättningen ligger på svagt Ö-sluttande moränmark intill och 
V om Räppe kanal.

Planeringsprocessen: Området detaljplanerades första gången 38-08-18 (per. I) 
(byggnadsplan för Öjaby södra samhälle). Planen avser fastställandet av tomtmark 
för bostadsbebyggelse. Fornlämningsområdet har i planen utlagts som tomtmark 
för framtida villabebyggelse.

1964-10-02 (per. III) fastställdes en ny byggnadsplan för området (byggnadsplan 
för södra delen av Öjaby). Planen innebar dock inte någon förändring i fråga om 
markanvändning inom fornlämningsområdet.

1976-11-15 ändrades och utvidgades planen på nytt (stadsplan beträffande kv. 
Lådan m.m.). Planen tillkom för att säkerställa lokaliseringen av KFs lagercentral 
samt förbättra vägnätet till industriområdet genom anläggandet av väg 715, Stora 
Räppevägen.

Placeringen av väg 715 till området V om bostadsområdet intill och V om Räppe 
kanal, medförde förändringar i markanvändningen inom fornlämningsområdet. 
Således ändrades markanvändningen från tomtmark till skyddsområde i form av 
parkmark, mellan väg 715 och bostadsbebyggelsen O därom. Den planerade väg- 
sträckningen skulle dock komma att beröra stensättningen, varför ett borttagande 
av denna var angeläget.

Antikvariska yttranden: Det finns i samband med utarbetandet av den gällande 
stadsplanen 76-11-15 remissyttranden från la (76-02-10) och RAÄ (76-04-05). I 
yttrandena ansåg man inte fornl. 73 ”vara av sådan art och betydelse att den utgör hin
der för områdets exploatering”, utan gav tillstånd till undersökning och borttagning 
av denna.

Resultat: Fornl. 73 undersöktes och borttogs 1976, inför utbyggnaden av väg 
715 - Stora Räppevägen. Undersökningen som utfördes av UV-syd, visade att nr 
73 utgjordes av ett odlingsröse. (Arkeologi i Sverige 1976, s. 43.) Exploatör: Växjö 
kommun.
Fornlämning: Nr 74, Öjaby sn, består av en skålgropssten, 4 m i sida och 1 m h., 
försedd med 5 skålgropar. Skålgropsstenen ligger på östsluttande moränmark V 
om Helgasjön.

Planeringsprocessen: Fornlämningsområdet detaljplanerades 62-03-08 (per. III) 
(byggnadsplan för Öjaby fastighet 20^ m.fl.) och utlades som tomtmark för plane
rad villabebyggelse. Genom ett misstag från las sida markerades inte fornlämning
en på planforslagets grundkarta. Först i ett sent skede av planprocessen uppmärk
sammades skålgropsstenen. För att inte orsaka störningar i planförslaget, föreslog 
la (61-07-27) och RAÄ (61-08-07) att fornlämningen skulle borttagas efter doku
mentation.
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Antikvariska yttranden: Saknas i samband med planens utarbetande.
Resultat: Skålgropsstenen måste tagas bort till följd av ett misstag i den antikva

riska handläggningen i samband med utarbetandet av byggnadsplan för Öjaby fas
tighet 204. Enligt planförslaget skulle stenen komma att ligga mitt i en vägbana 
inom ett planerat bostadsområde. Fornlämningen togs bort 1961 efter antikvarisk 
dokumentation. Exploatör: Bergunda kommun.

Fornlämningar inom översiktligt planerad mark
(Avser området för dispositionplan för stadsdelen Öjaby, godkänt av KF 1974-08- 
29.)

Fornlämning: Nr 28, Öjaby sn, består av en stensättning, ca 9 m i diam. och 0,3- 
0,4 m h. Stensättningen ligger på östsluttande moränmark V om Helgasjön.

Planeringsprocessen: Enligt dispositionsplanen kommer fornlämningen att ligga 
inom ett planerat bostadsområde. Stensättningen, som idag ligger inom privat villa
fastighet (Ekna 1:1), finns markerad på plankartan.

Antikvariska yttranden: I las sammanställning över fornlämningssituationen 
inom dispositionsplaneområdet, framhålls att stensättningen nr 28 borde bevaras 
åt framtiden. Endast om synnerligen starka skäl föreligger kan denna borttagas 
(disp. plan för Öjaby, utredningsetapp I, 1972).

Kommentar: En exploatering av området tycks inte vara nära förestående. Det är 
dock oklart huruvida fornlämningens omedelbara närmiljö kommer att förändras 
vid en framtida exploatering.

Fornlämning: Nr 32:1-2, Öjaby sn, utgörs av 1) ett röse med brätte, 25-26 m i 
diam. och 1,9 m h. och 2) en rösebotten ca 10 m i diam. och 0,3 m h. Fornläm- 
ningarna ligger på krönet av en moränrygg V om Helgasjön.

Planeringsprocessen: Området kring nr 32:1-2 har i dispositionsplanen utlagts 
som grön- eller skyddsområde (i området ingår även nr 33). Detta avgränsas i V av 
ett föreslaget industriområde och i S av ett område avsatt för allmänt ändamål. 
Fornlämningen finns markerad på plankartan.

Antikvariska yttranden: La föreslår i sin sammanställning att nr 32:1-2 bevaras 
åt framtiden (disp. plan för Öjaby, utredningsetapp I, 1972).

Kommentar: Kommunen har vid områdets översiktliga planering följt las rekom
mendationer, att fornlämning 32:1-2 måste bevaras åt framtiden, och lagt denna 
inom planerat grönområde.

Fornlämning: Nr 33 Öjaby sn, utgörs av en rösebotten, ca 16 m i diam. Endast 
bottenskiktet återstår. Fornlämningen ligger på krönet av en moränrygg V om Hel
gasjön.

Planeringsprocessen: Området kring rösebottnen har i dispositionsplan utlagts 
som grön- och skyddsområde (i området ingår även nr 32:1-2). Grönområdet 
avgränsas i V av ett planerat industriområde samt i S av ett område avsatt för all
mänt ändamål. Fornlämningen finns markerad på plankartan.

Antikvariska yttranden: La kan i sin sammanställning acceptera undersökning 
och borttagning av fornlämningen (disp. plan för Öjaby, utredningsetapp I, 1972).

Kommentar: Områdets planläggning tycks inte vara nära förestående. Kommu
nens föreslagna planlösning - att lägga fornlämningen inom grönområde - måste 
dock ses som generös, mot bakgrund av att la i sin rekommendation av fornläm
ningens behandling, inte ansåg denna utgöra något hinder inför en framtida exploa
tering.
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Fornlämning: Nr 57, Öjaby sn, består av ett rose, ca 12 m i diam. och 0,75 m h. 
Roset ligger på sydostsluttningen av en moränrygg V om Helgasjön.

Planeringsprocessen: Fornlämningsområdet har i dispositionsplanen utlagts som 
grönområde. Fornlämningen finns markerad på plankartan.

1975 framlade kommunen ett förslag till stadsplan för området. Enligt planfor
slaget skulle röset nr 57 komma att beröras av en planerad vägsträckning.

Antikvariska yttranden: Den föreslagna markanvändningen i dispositionsplanen 
ligger i linje med las rekommendationer, att röset måste bevaras åt framtiden (disp. 
plan, utredningsetapp I, 1972).

I ett remissyttrande till planförslaget (1975-05-26) framhöll la att den föreslagna 
sträckningen av Västregårdsvägen allvarligt påverkade fornlämningens karaktär. 
La fann det vidare nödvändigt att med hänsyn till FML:s 3§ antingen omarbeta 
planen eller taga bort fornlämningen.

Kommentar: Effekten av las yttrande har tyvärr inte kunnat följas upp, eftersom 
planförslaget inte fastställdes till följd av kritiska bullervallar från det intilliggande 
flygplatsområdet.
Fornlämning: Nr 58, Öjaby sn, består av ett röse, ca 9 m i diam. och 0,7 m h. 
Fornlämningen är belägen på östsluttningen av en moränrygg V om Helgasjön.

Planeringsprocessen: Området kring fornl. 58 har i 1974 års dispositionsplan för 
Öjaby avsatts som utredningsområde. Fornlämningen finns markerad på plankar
tan.

1975 framlade kommunen ett stadsplaneförslag för området. Enligt förslaget 
skulle röset nr 58 läggas inom ett planerat parkmarksområde.

Antikvariska yttranden: Enligt la torde fornlämningen kunna borttagas efter 
vederbörlig undersökning inför en framtida exploatering (disp. plan för Öjaby, 
utredningsetapp I, 1972). Vad avser 1975 års planförslag såg la i sitt yttrande (75- 
05-26) planlösningen beträffande nr 58 med tillfredsställelse.

Kommentar: Planförslaget från 1975 fastställdes inte, på grund av kritiska bul
lervallar från flygplatsområdet NV om Öjaby samhälle.

Delområde II Sjöudden och Västra industriområdet
Fornlämningar inom detaljplanelagd mark
Fornlämning: Nr 75, Växjö stad, består av ett röse med hällkista, 16 m i diam. och 
ca 0,5 m h. Röset ligger på en moränhöjd, sluttande mot V, SO om Helgasjön.

Planeringsprocessen: Fornlämningsområdet detaljplanerades första gången 
68-04-19 (per. III) (stadsplan för kv. Plåtslagaren m.m.). Planen avsåg fastställelse 
av återstående markområden inom Västra industriområdet. Röset nr 75 (tillsam
mans med nr 76 - en stensättning) har i planförslaget lagts inom ett ca 50 m br. 
parkmarksstråk mellan industrikvarter. Ungefär 15 m S om fornlämningen skulle 
Verkstadsgatans planerade sträckning gå.

70-08-10 (per. III) fastställdes en ny stadsplan för området (stadsplan beträffan
de Hammerdal). Planen innebar en ändring och utvidgning av gällande stadsplan 
för att lämna plats åt den nya trakfikplatsen Mörners väg - väg 30 samt fastställel
se av mark för industriändamål. Den nya planen medförde en betydande reduce
ring av det tidigare föreslagna parkmarksområdet. Således utlades markområdet N



Appendix 449

om nr 75 som industritomt. Vidare fick den V delen av Verkstadsvägens föreslagna 
sträckning utgå och ersattes istället av Hammerdalsvägen V om röset.

Antikvariska yttranden: Remissyttranden finns i samband med bägge planförsla
gen. La sade i sitt yttrande över det äldsta planförslaget (64-08-27) att röset nr 75 
var av omistlig art och skulle bevaras. I samband med 1970 års planförslag utgjor
des las yttrande endast av ett bifallande av planen - då röset försetts med park
mark. Några synpunkter angående parkmarksområdets minskade yta framfördes 
inte i detta yttrande.

Plansituation: I den gällande stadsplanen 70-08-10 har området kring röset nr 
75 utlagts som parkmark. Området som är ca 60 x 70 m stort avgränsas i V av 
Hammerdalsvägen och i S av Verkstadsgatan. Marken N och Ö om parkmarken 
utgöres av industritomter. Fornlämningen har central belägenhet inom parkmarks- 
området. Röset nr 75 finns markerad på plankartan samt nämnd i planbeskriv
ningen. Markägare: Växjö kommun. Särskild skötselplan har upprättats.

Utvärdering: Besiktningen i fält visar att verkligheten stämmer överens med 
plansituationen. Parkmarken består av blandskog med gräsvegetation. Grönområ
det är väl vårdat med undantag för dess N del, där blandskogen står tät. Upplys- 
ningsskylten är starkt eftersatt. I övrigt kunde ingen skadegörelse registreras.

Av plansituationen framgår att fornlämningens närmiljö utsatts för hårdexploa
tering och att röset idag har ett utsatt läge invid en vägkorsning. Fältbesiktningen 
bekräftar dessa förhållanden. Således nyttjades vid besiktningstillfället parkmarks
områdets N del delvis som upplagsplats för byggnadsmaterial, i samband med 
nybyggnation av tomten N därom. Vidare hade det inom området satts upp ett 
flertal privata reklamskyltar. Sammantaget visar ovan redogjorda förhållanden att 
skyddsaspekten varit styrande vid utformningen av parkmarken kring röset nr 75.
Fornlämning: Nr 76, Växjö stad, består av en stensättning, rund, 8 m i diam. och 
0,3 m h. Stensättningen ligger på nordsluttningen av en moränhöjd SO om Helga
sjön.

Planeringsprocessen: Fornlämningsområdet detaljplanerades första gången 
68-04-19 (per. III) (stadsplan för kv. Plåtslagaren m.m.). Planförslaget avsåg att 
fastställa återstående markområden inom Västra industirområdet. Stensättningen 
lades i planen (tillsammans med nr 75 - ett röse med hällkista) inom ett ca 50 m 
br. stråk av parkmark mellan olika industrikvarter.

70-08-10 (per. III) ändrades och utvidgades planen för området (stadsplan 
beträffande Hammerdal). Det nya planförslaget omfattade en ändring och utvidg
ning av gällande stadsplan för att lämna plats åt den nya trafikplatsen Mörners väg 
- väg 30 samt fastställelse av mark för industriändamål. Planen innebar även en 
ändrad markanvändning inom och kring fornlämningsområdet, således att park
marken utgick och ersattes av industrimark.

Antikvariska yttranden: Det förelåg i samband med bägge planförslag remissytt
randen från la (64-08-27 och 70-04-08) och RAÄ (70-07-28). Från antikvarisk 
sida ansåg man inte fornl. nr 76 vara av omistlig art, utan den torde kunna bortta
gas efter vederbörlig undersökning.

Resultat: Fornl. nr 76 undersöktes och borttogs 1976, inför exploateringen av 
industrimark. Undersökningen visade en stensättning med kantkedja av kraftiga 
stenar. Under anläggningen fanns svagt sotfläckig sand med kolbitar. Fynden 
bestod av yxfragment, mikrolit? samt krukskärvor. Fyndmaterialet visar på en 
datering av underliggande lager till mesolitisk/neolitisk tid samt anläggningen till 
förromersk och romersk järnålder. (Arkeologi i Sverige 1976, s. 42, Ahman, E. 
opubl. rapport 1976.) Exploatör: Växjö kommun.



Fornlämning: Nr 79, Växjö stad, består av ett gravfält, 55 x 40 m och omfattande 
8 anläggningar. Gravfältet är beläget på en höjdrygg SO om Helgasjön.

Bakgrund: Fornl. nr 79 registrerades vid riksantikvarieämbetets inventering 
1949-50 som röse och rest sten.

1964 framlade Växjö kommun ett förslag till ändring och utvidgning av stads
planen beträffande kv. Gravören. Planförslaget förutsatte ett borttagande av nr 79, 
då marken skulle användas till industriändamål. Denna markanvändning stod i 
linje med las rekommendationer för fornlämningens behandling, nämligen att 
denna kunde borttagas efter vederbörlig undersökning. La grundade sitt yttrande 
(64-08-27) på fornlämningens behandling i ämbetets inventeringsmaterial. Planför
slaget fastställdes emellertid inte utan först 1968 aktualiserades på nytt en plan
läggning av området. Planförslaget avsåg en ändring och utvidgning av stadsplanen 
beträffande kv. Plåtslagare och i enlighet med ämbetets tidigare beslut var nr 79 
avsedd undersökas och borttagas.

Samma år inleddes de arkeologiska undersökningarna av fornl. 79. Härvid visa
de det sig att denna utgjordes av ett gravfält, omfattande ett stort antal stensätt- 
ningar, bl.a. två av skeppsform. (Arkeologi i Sverige 1968, opubl. rapport B. 
Ambrosiani 1970-06-01.)

Gravfältets märkliga art föranledde ett omedelbart stopp av undersökningarna. 
Istället inleddes en diskussion mellan representanter för antikvarisk myndighet och 
stadsarkitekten. I samband härmed kom man överens om att gravfältet skulle 
undantas från planläggning, dels med hänsyn till dess art och storlek, dels på grund 
av att kostnaderna för undersökningarna beräknades bli omfattande. Enligt över
enskommelsen skulle gravfältet vid framtida planläggning, bevaras inom ett ca 70 
x 70 m stort parkmarksområde. Vidare skulle de påbörjade undersökningarna dri
vas fram till och med en fotografisk dokumentation och en fotokarta iordningsstäl- 
las (RAÄ 68-07-13.)

Planeringsprocessen: Fornlämningsområdet detaljplanerades 70-08-10 (per. III) 
(stadsplan beträffande Hammerdal). Planförslaget omfattade en ändring och ut
vidgning av gällande stadsplan för att lämna plats åt den nya trafikplatsen Mörners 
väg - väg 30 samt fastställelse av mark för industriändamål. I enlighet med tidigare 
överenskommelser samt anvisningar från ämbetet utlades området kring gravfältet 
som parkmark inom industrikvarteren.

Plansituation: Gravfältet nr 79 har i gällande stadsplan 70-08-10 bevarats inom 
ett ca 100 x 80 m stort parkmarksområde. Gravfältet har relativ central belägenhet 
inom området, dock med viss förskjutning åt Ö. Grönområdet avgränsas i V och S 
av Blästervägen respektive Hammargatan. Avståndet mellan gravfältets perifera 
delar och vägslänten mot Hammargatan är dock endast 1-5 m nr 79 finns marke
rad på plankartan samt nämnd i planbeskrivningen. Markägare: Växjö kommun. 
Särskild skötselplan har upprättats.

Utvärdering: Besiktningen visar att verkligheten överensstämmer med plansitua
tionen. Grönområdet utgörs av glesa björkbestånd med undervegetation bestående 
av ljung och lingonris. Fornlämningområdet är väl vårdat och försett med upplys- 
ningsskylt. Ingen skadegörelse kunde registreras.

Vid utvärderingen av fornlämningens skyddsmiljö måste hänsyn tas till det för
hållande att fornlämningen ursprungligen var avsedd att borttagas. Mot bakgrund 
härav har viss hänsyn till miljöaspekten tagits. Miljön kring parkmarksområdet har 
kraftigt omdanats genom anläggandet av industribebyggelse och vägar. Fornläm- 
ningsområdets utformning har styrts av omgivande exploateringsytor och vägar. 
Bevarandet av befintlig vegetation är positiv för upplevelseaspekten. Särskilt har 
Hammargatans sträckning medfört en begränsning av skyddsområdets utbredning i
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SÖ, vilket resulterat i att några stensättningar endast ligger 1-5 m från vägslänten. 
Fornlämningens miljö måste dock huvudsakligen betecknas som positiv.

Tillägg: Utläggandet av parkmark kring gravfältet har inte hindrat senare 
ingrepp i fornlämningsområdet. 1976 behövde kommunen utföra vissa släntnings- 
arbeten utmed Hammargatan S om gravfältet. Arbetet resulterade i undersökning 
och borttagning av en stensättning. Denna visade sig sannolikt utgöra resterna av 
ett röjningsröse innehållande sotlager. Undersökningen utfördes 1977 av UV-syd. 
(Arkeologi i Sverige 1977, s. 117, Ahman, E. opubl. rapport 1977-05-12.)
Fornlämning: Nr 80, Växjö stad, utgörs av ett röse, 10 m i diam. och 0,9 m h. 
Röset är beläget på en moränås sluttande åt NV, SO om Helgasjön.

Planeringsprocessen: Fornlämningsområdet detaljplanerades 65-06-23 (per. Ill) 
(stadsplan beträffande kv. Gravören). Planförslaget omfattade fastställelse av 
industrimark och förutsatte ett borttagande av röset nr 80.

Antikvariska yttranden: Denna lösning står i linje med las yttrande (64-08-27), 
nämligen att röset inte är av omistlig art, utan torde kunna borttagas efter veder
börlig undersökning.

Resultat: Röset nr 80 undersöktes och borttogs 1968 av UV-syd i samband med 
utbyggnad av industriområde. Då några konstruktionsdetaljer inte påträffades vid 
undersökningen bedömdes anläggningen utgöra ett odlingsröse. (Arkeologi i Sve
rige 1968, Ambrosiani, B. opubl. rapport 1970-06-01.) Exploatör: Växjö kommun.
Fornlämning: Nr 154, Växjö stad, består av ett röse, kvadratiskt 16 x 16 m stort 
och 2 m h. Röset ligger på en låg moränhöjd Ö om Helgasjön.

Planeringsprocessen: Fornlämningsområdet detaljplanerades första gången 
65-03-24 (per. III) (stadsplan beträffande Sjöuddens industriområde) och avsåg 
fastställelse av mark för industriändamål. Röset har i planen försetts med park
mark.

73-05-30 (per. III) ersattes den tidigare planen med ett nytt planförslag (stads
plan beträffande kv. Krysspricken m.m.), föranlett av förändrade behov avseende 
bl.a. industrimark och vägnät. Beträffande fornl. 154 medförde planen smärre 
ändringar i fråga om utformningen av parkmarksområdet. Således utvidgades 
området från 46 x 52 m till 55 x 60 m. Samtidigt utgick även en sträng av grönom
råde N om parkmark, som var avsedd sammanbinda röset nr 154 med gravfältet 
nr 156.

Antikvariska yttranden: Yttranden förelåg i samband med bägge planförslagen. I 
sina yttranden framhöll la (64-08-27) och RAÄ (65-04-14) att röset 154 var av 
omistlig art och skulle bevaras. RAÄ:s yttrande (70-05-30) i samband med 1970 
års stadsplan omfattade ett bifall av planförslaget, då röset försetts med ett ur 
antikvarisk synpunkt tillfredsställande grönområde.

Plansituation: I den gällande stadsplanen 73-05-30 har röset nr 154 bevarats 
inom parkmark. Området är ca 55 x 60 m stort och omges i N, Ö och V av indu
strimark. I S gränsar parkmarken till Systratorpsvägen. Avståndet mellan röset och 
omgivande industrimark är 20-30 m medan avståndet till Systratorpsvägen enligt 
planen är ca 20 m. Fornlämningen är markerad på plankartan samt nämnd i planbe
skrivningen. Markens ägs av Växjö kommun. Särskild skötselplan har upprättats.

Utvärdering: Besiktningen i fält visar att verkligheten överensstämmer med plan
situationen. Således har Systratorpsvägen i S dragits närmare röset än vad som 
angivits i planen. Avståndet mellan röset och vägbanan är endast 8-9 m mot 20 m 
i planen. Parkmarken består av öppen björkskog/tallskog med ljung som underve
getation. Området är väl vårdat samt försett med upplysningsskylt. Inga spår av 
skadegörelse kunde registreras.
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Sammantaget visar nämnda förhållanden att man vid utformningen av park- 
marksområdet inte tagit hänsyn till tösets dignitet och topografiska läge. Parkmar
ken är istället för snävt tilltagen, ett förhållande som bekräftas genom fältinvente
ringen. Parkmarkens begränsade yta visar att skyddsaspekten varit styrande vid 
utformningen av detta.
Fornlämning: Nr 155, Växjö stad, utgörs av en stensättning, rund, 12 m i diam. 
och 0,4 m h. Stensättningen ligger på en bergsknalle i en höjdsträckning SO om 
Helgasjön.

Planeringsprocessen: Fornlämningsområdet detaljplanerades första gången 
65-03-24 (per. III) (stadsplan beträffande Sjöuddens industriområde m.m.). Plan
förslaget omfattade en utvidgning av Sjöuddens industriområde och förutsatte 
undersökning och borttagning av nr 155 belägen inom mark avsatt för industribe
byggelse.

73-05-30 (per. III) fastställdes en ny plan för området (stadsplan beträffande kv. 
Krysspricken). Planändringen avsåg att fullfölja en tidigare planändring av Sjöud
dens industriområde och medförde bl.a. att ett ca 25 m br. område NV om plan
området undantogs från stadsplanen. Upphävandet framhölls i planen vara påkal
lat av golfbanans (Araby golfbana) närhet till industriområdet samt för att möjlig
göra framdragandet av en gång- och cykelväg mellan Danneborg och Bergsnäs. 
Planändringen medförde för fornlämning 155 betydande förändringar. Således har 
fornlämningsområdet undantagits från stadsplanen och istället bevarats inom 
Araby golfbana.

Antikvariska yttranden: Inför utarbetandet av planförslaget 1965 föreligger ett 
yttrande från la (64-08-27), vari stensättningen 155 ej bedöms vara av omistlig art 
utan torde kunna borttagas efter vederbörlig undersökning.

Bedömningen från antikvarisk sida låg fast även inför en ändring av planforsla
get (RAÄ 70-11-05). Dock såg man med tillfredsställelse att stensättningen i det 
nya planförslaget skulle komma att bevaras inom grönområde utanför planlagd 
mark.

Resultat: Stensättningen 155 ligger numera inom området för Araby golfbana, 
anlagd kring 1960-talets mitt. Enligt förre la J.-E. Anderbjörk (muntligen) har 
fornlämningens inlemmande i golfbaneområdet skett i samråd med länsarkitekten 
och golfklubben. (Ingen besiktning har företagits i fält då fornlämningen ligger 
utanför planlagd mark.)

Delområde III Hov
Fornlämningar inom detaljplanelagd mark
Fornlämning: Nr 133, Växjö stad, utgörs av en skålgropsförekomst? bestående av 
3 skålgropsliknande fördjupningar, 5 cm i diam. och 1,5 cm dj. Groparna finns 
inom ett 1,5 x 0,75 m stort område. Fornlämningen ligger på en berghäll sluttande 
mot VNV.

Planeringsprocessen: Fornlämningsområdet har detaljplanelagts 67-08-24 (per.
III) (stadsplan beträffande kv. Fullriggaren m.m.) och marken avsatts för bostads
ändamål. Området kring nr 133 har i planen utlagts som tomtmark för villabebyg
gelse. Skålgropsförekomsten finns inte markerad på plankartan eller nämnd i plan
beskrivningen.
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Antikvariska yttranden: Saknas.
Resultat: Vid besiktningen i fält återfanns inte berghällen varpå nr 133 var belä

gen. Genom samtal med markägaren framkom att berghällen blivit bortsprängd i 
samband med villans uppförande. Det föreligger inte någon uppgift om antikvarisk 
dokumentation av skålgroparna före borttagandet. Ej heller finns det i fornläm- 
ningsregistret några upplysningar om anläggningens borttagande. Exploatör: 
Växjö kommun?
Fornlämning: Nr 137, Växjö stad, består av en stensättning, ca 12 m i diam. och 
0,3 m h. Stensättningen ligger på krönet av en moränrygg med berg i dagen.

Planeringsprocessen: Området kring fornlämningen detaljplanerades 68-06-07 
(stadsplan beträffande Bokelundsområdet). Planen omfattar sista etappen av ett 
sammanhängande bostadsområde mellan Mörners väg, Ulriksbergspromenaden, 
Norra Förbifartan och Liedbergsgatan. Området som utgörs av skogsmark med 
vacker lövskog har i planen undantagits från planläggning. Enligt planbeskrivning
en skall området ”i en fortsatt planläggning användas dels som parkmark dels för allmänna 
ändamål”.

Antikvariska yttranden: I yttrandena över planförslaget (la 67-08-02 och RAÄ 
67-08-31) tillstyrkte antikvarisk myndighet förslaget att förlägga stensättningen nr 
137 till parkmark utanför planlagd mark.

Plansituation: I gällande stadsplan 68-06-07 har fornl. 137 bevarats inom ett i 
plan undantaget område av parkmarkskaraktär. Området är ca 300 m 1. och 180 - 
230 m br. och avgränsas i V av Bokelundsvägen och i Ö av Liedbergsgatan. Sten
sättningen har central belägenhet inom det icke planlagda området. I Ö gränsar 
fornlämningen mot en privat villatomt. Nr 137 har markerats på plankartan men 
nämns inte i planbeskrivningen. Markägare: Växjö kommun.

Utvärdering: Besiktningen i fält visar att verkligheten stämmer överens med 
plansituationen. Fornlämningsområdet består av vacker bokskog/ekskog i kuperad 
terräng. Stensättningen är väl vårdad men ej försedd med upplysningsskylt. Tack 
vare områdets värde som attraktiv skogsmiljö kommer detta förmodligen inte att 
bli föremål för någon exploatering. Några garantier härför finns dock inte.
Fornlämning: Nr 138:1-3, Växjö stad, består av 1) 1 hög, Ilmi diam. och 0,8 m 
h., 2) 1 stensättning 7 m i diam. och 0,4 m h. och 3) 1 stenblandad jordvall (rest av 
stensättning?) 5 x 3 m och 0,3 m h. Fornlämningsgruppen är belägen på krön av 
bergsknalle.

Planeringsprocessen: Området detaljplanerades 65-11-25 (per. III) (stadsplan 
beträffande Hov Bondegård m.m.) omfattande fastställandet av mark dels för all
männa ändamål, dels för småhusbebyggelse. Fornlämningen ligger på mark som 
redan på 1920-talet utlades som villatomt. 1965 års detaljplan över området inne
bar fastställelse av denna redan befintliga bebyggelse.

Antikvariska yttranden: Av planbeskrivningen framgår att nr 138 bevarats inom 
ett skyddsområde och att detta utformats i samråd med la.

Plansituation: I gällande detaljplan 65-11-25 har fornlämning 138:1-3 bevarats 
inom privat villatomt. Tomten är ca 95 x 40 m (VSV -ONO) och avgränsas i V av 
Kungsvägen samt i N, S och Ö av andra villafastigheter. Kring fornlämningen har 
ett ca 40 x 40 m stort skyddsområde utlagts, markerat med f och punktprickning. 
Fornlämningen har central belägenhet på tomten. Nr 138 finns markerad på plan
kartan samt är nämnd i planbeskrivning samt planbestämmelser. Markägare: Pri
vat.

Utvärdering: Fältbesiktningen visar att verkligheten överensstämmer med plansi
tuationen. Skyddsområdet utgörs av trädgårdsmark försett med lövträd av insyns-
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skyddande karaktär. Området är vårdat men upplysningsskylt saknas. En närmare 
besiktning av fornlämningen med hänsyn till eventuell skadegörelse omöjliggjordes 
av vegetationen. I övrigt vittnar skyddsområdets storlek om att skyddsaspekten 
varit styrande vid utformningen av detta.

Tillägg: 1985 ansökte markägaren hos länsantikvarien om tillstånd till undersök
ning och borttagning av 138:2. Ansökan föranleddes av en förfrågan om tomtav- 
styckning. Den nya tomten skulle härvid kräva en tillfartsväg som skulle tangera 
fornlämningen.

1985-86 behandlades ansökan om tomtdelning och borttagning av 138:2 hos 
länstyrelsen med resultat att ansökan avslogs. Enligt länsstyrelsens uppfattning var 
tomtens Ö del olämplig för bostadsbebyggelse dels med hänsyn till att det i detalj
planen fastställda skyddsområdet var för litet i förhållande till fornlämnings bety
delse, dels på grund av att en tillfartväg inte kunde ordnas utan ett borttagande av 
138:2.

Vid samtal med länsantikvarien 1987, framkom att länsstyrelsens beslut 1985 
överklagats av fastighetsägaren och att en slutgiltig lösning ännu inte nåtts.

Fornlämning: Nr 139, Växjö stad, består av en stensättning, 8 m i diam. och 0,5 m 
h. Stensättningen ligger på krön av moränhöjd.

Planeringsprocessen: Fornlämningsområdet detaljplanerades 62-05-30 (per. III) 
(stadsplan beträffande kv. Hov Dalbogård m.m.). Planen omfattar fastställelse av 
mark för byggandet av ett bostadsområde med flerfamiljshus. Fornlämningsområ
det ligger inom mark som i planen avsatts för bostadsändamål men som i övrigt 
inte får bebyggas.

Antikvariska yttranden: I sitt remissyttrande över planförslaget rekommenderade 
RAÄ (60-10-14) ett borttagande av stensättningen , ”då erfarenheter visar att fornläm- 
ningar invid bebyggelse oftast på ett eller annat sätt blir förstörda”.

Plansituation: I gällande detaljplan 62-05-30 framhålls att stensättningen 139 i 
enlighet med RAÄ:s rekommendationer ska undersökas och borttagas. Plansituatio
nen visar dock att fornlämningen ligger inom parkmark i Ö delen av ett bostadsom
råde med flerfamiljshus. Grönområdet som har försetts med punktprickning, grän
sar i O till Kungsvägen. Avståndet mellan stensättningen och Kungsvägen är ca 30 
m, medan avståndet till närmaste byggnad är ca 30 m åt N, ca 50 m åt S och ca 
140 m åt V. Fornlämningen är inte markerad på plankartan, men nämns i planbe
skrivningen. Markägare: Privat (Kommunala stiftelsen).

Utvärdering: Fältbesiktningen visar att stensättningen, trots antikvarisk myndig
hets rekommendationer, bevarats inom punktprickad parkmark. Området utgörs 
av öppna grönytor med enstaka lövträdsbestånd. Området är väl vårdat men sten
sättningen svår att identifiera grund av tjock grässvål. Fornlämningen var ej försedd 
med upplysningsskylt. Ingen skadegörelse kunde iakttagas.

Det faktum att fornl. 139 var avsedd att tagas bort visar att parkmarksområdet 
inte utformats med hänsyn till denna. Besiktningen visar att ett bevarande av forn
lämningen fram till dagsläget inte medfört någon skadegörelse eller slitage av 
denna, något man från antikvarisk sida varnat för.
Fornlämning: Nr 140, Växjö stad, utgörs av en rösebotten 15 - 16 m i diam. och ca 
0,6 m h. Rösebottnen ligger på en flack moränhöjd.

Planeringsprocessen: Fornlämningsområdet detaljplanerades första gången 
60-01-22 (per. III) (stadsplan beträffande Hov) Planförslaget omfattade fastställelse 
av befintlig bebyggelse inom Hovs villasamhälle samt fastställelse av bostadsmark 
inom Lilla Hov Bondegård. Inom det senare området finns fornl. 140 som i plan
forslaget lagts inom parkmark. Grönområdets storlek var ungefär 40 x 60 m (N -S)
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och avgränsades i N, S och V av planerade gator. Marken Ö om fornlämningen var 
i övrigt avsatt för villabebyggelse.

1965-11-25 (per. III) ändrades och utvidgades stadsplanen beträffande Lilla Hov 
Bondegård. Det nya planförslaget avsåg fastställelse av mark för allmänt ändamål 
samt för bostadsbebyggelse. Planen medförde vissa förändringar avseende fornl. 
140. Således visar plankartan att rösebottnen fortfarande avses att bevaras inom 
parkmark, men att området minskats till 25 x 45 m (N-S) Vidare har den föreslag
na gatan V om fornlämningen fått utgå och markanvändningen V därom ändrats 
från bostäder till område för samlingslokaler (missionskyrka).

Antikvariska yttranden: Av planbeskrivningen framgår att samråd med antikva
risk myndighet ägt rum i samband med bägge planförslagen. Några skriftliga 
anvisningar för fornlämningens behandling föreligger dock inte.

Plansituation: Området kring nr 140 har i gällande stadsplan 65-11-25 utlagts 
som parkmark. Området är ca 25 x 45 m (N-S) och avgränsas i N av Bergövägen 
och i S av Mörners väg. V om fornlämningen finns mark avsatt för en samlingslo
kal och O om densamma mark för privata villafastigheter. Mellan samlingsområ
det och grönområdet finns ett ca 10 m br. skyddsområde. Marken N om 140 är 
avsatt för allmänt ändamål. Nr 140 finns markerad på plankartan men nämns ej i 
planbeskrivningen. Markägare: Växjö kommun.

Utvärdering: Fältbesiktningen visar att verkligheten överensstämmer med plansi
tuationen. Parkmarken består av öppna gräsytor och en grupp stora lövträd. 
Området är väl vårdat, men fornlämningen täckt av tjock grässvål varför den är 
svår att identifiera. Upplysningsskylt saknas. Ingen skadegörelse kunde iakttagas.

Fornlämningens begränsade skyddsområde framstod vid besiktningen som något 
större eftersom varken området för missionskyrkan i V eller villatomten i Ö har 
försetts med staket. Likväl kvarstår emellertid faktum att fornlämningens närmiljö 
kraftigt omdanats genom områdets exploatering och att skyddsaspekten varit sty
rande vid utformningen av parkmarken.
Fornlämning: Nr 141, Växjö stad, består av ett gravfält, ca 130 x 80 m stort 
omfattande 16 fornlämningar. Gravfältet ligger på en moränhöjd.

Planeringsprocessen: Fornlämningsområdet har detaljplanelagts 60-01-22 (per. 
III) (stadsplan beträffande ”Hov”). Planen omfattar fastställelse av befintlig bebyg
gelse inom Hovs villastad samt fastställelse av bostadsmark inom Lilla Hovs Bon
degård. Gravfältet som är beläget inom förstnämnda område har i stadsplanen 
bevarats inom befintliga villafastigheter.

Antikvariska yttranden: Av planbeskrivningen framgår att samråd med antikva
risk myndighet skett. Således har till planbeskrivningen, på RAÄ:s begäran, fogats 
en kompletterande beskrivning vari erindras om 1942 års FML 1§.

Plansituation: Gällande detaljplan 60-01-22 visar att gravfältet bevarats inom 
villafastigheterna 1076, 1077 och 1080. Dessa bildar tillsammans ett område om 
ca 150 x 85 m (NV-SO). Fastigheterna avgränsas i V av Kungsvägen, i N av Blom
stervägen samt i S och V av intilliggande villafastigheter. Området genomskärs av 
en gång- och cykelstig.

Gravfältets utsträckning är bristfälligt markerad på plankartan. Således förelig
ger R-markering endast på den sydligaste av de tre berörda fastigheterna (1080). 
Även i planbeskrivningen har gravfältet givits en ofullständig utformning. Missta
get kompenseras emellertid av en kompletterande beskrivning, som förutom en 
erindran om FML 1§ även innehåller en lägesbeskrivning av gravfältet. Denna 
komplettering har tillkommit på ämbetets begäran.

De S och V delarna av villafastigheterna har försetts med punktprickad mark. 
Punktprickningen, som även omfattar gravfältets S och V delar, har tillkommit för



456 Appendix

att skydda den kulturhistoriskt värdefulla miljön inför en eventuell breddning av 
Kungsgatan (Byggnadsstyrelsens utlåtande angående stadsplan för ”Hov” 1960- 
01-04). Fornlämningen finns markerad på plankartan (dock ofullständigt) samt 
nämnd i planbeskrivningen och i ämbetets kompletterande beskrivning. Markäga
re: Privat.

Utvärdering: Besiktningen i fält visar att verkligheten överensstämmer med plan
situationen. Fornlämningen är fördelad på tre olika fastigheter. Den N och den S 
fastigheten är väl vårdade och består av gräsmattor samt öppen lövskog, medan 
den mellersta tomten består av tät lövskog som effektivt skyddar från insyn. Grav
fältet är på grund av dessa förhållanden otillgängligt för besökare. Det har inte hel
ler försetts med någon upplysningsskylt. En närmare besiktning av fornlämningen 
med hänsyn till eventuell skadegörelse omöjliggjordes genom fornlämningens otill
gänglighet.

Bebyggelsen inom fornlämningsområdet utgörs enligt plankartan av tre bonings
hus och två uthus. Boningshusen har anlagts på 1920-talet, dvs. före FML:s till
komst med dess skyddande verkan. 1960 års stadsplan över området har inneburit 
en fastställelse av den befintliga bebyggelsen. Gravfältet var vid tidpunkten för pla
nens fastställelse redan starkt skadat. Några konkreta skyddsåtgärder för att för
hindra ytterligare skadegörelse har inte vidtagits i planbeskrivningen, utöver RAÄ:s 
erindran angående FML:s 1§. Utläggandet av punktprickad mark torde inte i förs
ta hand ha tillkommit i fornlämningsskyddande syfte, utan för att skydda den vär
defulla miljön utmed Kungsvägen. Slutligen är det anmärkningsvärt att fornläm
ningens utsträckning på plankartan och i planbeskrivningen inte överensstämmer 
med den som anges i fornlämningsregistret. Eventuellt skulle detta i framtiden 
kunna få konsekvenser inför en ansökan om tomtdelning.
Fornlämning: Nr 142, Växjö stad, utgörs av en hällristning bestående av 2 rist
ningar: 1) 0,17 - 0,18 m i diam., 2) 0,17 - 0,19 m i diam. Ristningen finns på 
VNV sidan av en brant berghäll.

Planeringsprocessen: Fornlämningsområdet detaljplanerades första gången 
45-10-26 (per. II) (stadsplan för Hovskulle). Planen avser fastställelse av mark för 
bostadsändamål. I planen har hällristningsområdet utlagts som grönyta inom 
bostadsmark avsatt för uppförandet av trevånings hyresfastigheter.

64-09-11 (per. III) fastställdes en ny plan för området (stadsplan beträffande 
Hovskulle). Planen avsåg en sammanslagning av kv. Hovskulle och kv. Hällrist
ningen till ett kvarter benämt Hovskulle. Den medförde inte några ändringar 
beträffande fornl. 142, utan denna har bevarats inom bostadsområdet.

Antikvariska yttranden: Saknas.
Plansituation: Enligt gällande detaljplan 64-09-11 har hällristningen 142 beva

rats inom mark som avsatts för bostadsändamål. Området som rymmer nio hus
kroppar är ca 140 m 1. och 75 - 160 m br. (Ö-V). Bostadsområdet utgör en enhet 
och avgränsas i N av Ringbergsvägen, i S av Solvägen, i V av Seminarievägen samt 
i Ö av Kungsvägen.

Fornlämningen finns på en berghäll i bostadsområdets N del endast 10 m från 
närmaste huskropp. Berghällen utgör en del av en markant bergklack som bildar 
en centralt belägen grönyta ca 110 m 1. och 35 - 60 m br. Hela bostadsområdet 
har markerats med punktprickad mark, dvs. mark som inte får bebyggas. I övrigt 
har fornl. 142 inte försetts med något skyddsområde. Den finns inte markerad på 
plankartan samt inte nämnd i planbeskrivningen. Markägare: Privat.

Utvärdering: Fältbesiktningen visar att verkligheten överensstämmer med plansi
tuationen. Fornlämningen har bevarats inom ett bostadsområde med hyresfastighe
ter. Området är väl vårdat men fornlämningen omöjlig att lokalisera, då berghällen
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var täckt med mossa. Vidare saknades upplysningsskylt. Inventeringen visar även 
att det intill fornlämningen placerats dels en bänk, dels en redskapsbod.

Sammantaget visar redogjorda förhållanden att det vid utformningen av bostads
området inte tagits någon hänsyn till hällristningens närmiljö. Fornlämningen har 
således varken markerats på plankartan eller försetts med något skyddsområde, 
som kunnat försvåra anläggandet av byggnader i dess omedelbara närhet. Mot 
bakgrund av nämnda bör bevarandet av fornl. 142 inte vara resultatet av ett med
vetet agerande utan torde snarare bero på att områdets speciella naturmässiga för
hållanden sparats.

Delområde IV Hovshaga
Fornlämningar inom detaljplanelagd mark
Fornlämning: Nr 121, Växjö stad, utgörs av ett röse, kvadratiskt 14 x 14 m stort 
och ca 1,1 m h. Röset ligger på krön av låg moränrygg Ö om Helgasjön.

Planeringsprocessen: I enlighet med 1977 och 1985 års dispositionsplaner för 
Hovshaga kommer röset 121 att ligga inom mark avsatt för stadsdelscentrum och 
bostäder.

Fornlämningsområdet har detaljplanerats 86-09-02 (per. IV) (stadsplan för kv. 
Banvallen m.m.). Planförslaget omfattar lokaliseringen av stadsdelscentrum samt 
kvarter för bostäder och kontor. Planmaterialet visar att fornlämningen avses beva
ras inom naturpark intill ett bostadsområde.

Antikvariska yttranden: Yttranden rörande fornlämningens behandling förelig
ger dels i samband med områdets översiktliga planering, dels inför stadsplanens 
fastställelse (la 65-10-01, RAÄ 72-06-14, läa 84-08, la 85-12-13).

1965-10-01 ansåg la i sitt yttrande att fornl. 121 kunde undersökas och bortta- 
gas.

1972-06-14 ändrades denna rekommendation av RAÄ till ett bevarade av röset. 
Ändringen beträffande fornl. 121 måste ses i förhållande till den antikvariska 
behandlingen av fornl. 123. Dessa båda fornlämningar var av samma art - med 
den skillnaden att 121 var något bättre bevarad. Redan i förarbetet till 1977 års 
dispositionsplan förutsattes ett borttagande av 123. Enligt ämbetet skulle ett beva
rande av 123 erfordra en ändring av planförslaget på så sätt att fornlämningen 
erhöll ett större friområde. För att inte orsaka några ändringar i planförslaget före
slogs från ämbetets sida att om röset 121 bevarades, skulle det ungefär likvärdiga 
röset 123 kunna undersökas och borttagas.

I såväl las (84-07-26) som läas (84-08) remissyttranden, i samband med utarbe
tandet av den nya dispositionsplanen, betonades att röset ”skall bevaras och inordnas 
i ett grönområde med bibehållen karaktär av kulturlandskap”.

Slutligen tillstyrkte la 85-12-13 planförslaget för kv. Banvallen, men betonade 
samtidigt risken för slitage av fornlämningen och naturparken samt att behovet av 
vård skulle komma att bli stort.

Plansituation: Enligt gällande detaljplan 86-09-02 har röset 121 bevarats inom 
naturpark intill och N om ett planerat bostadsområde och stadsdelscentrum. 
Naturmarksområdet är enligt plankartan 330 m 1. och 35 - 150 m br. Området 
avgränsas i N av Kastellvägen, i Ö av Björnbärsvägen samt planerad bostadsbebyg
gelse, i V av bostadsbebyggelse (idag befintlig) samt i S av parkmark (befintlig). 
Fornlämningen ligger i naturmarksområdets NÖ hörn. Avståndet till närmaste hus
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kropp är endast 16 m. Röset 121 har markerats på plankartan samt nämns i plan
beskrivningen. Markägare: Växjö kommun.

Utvärdering: Fältbesiktningen (hösten -88) visar att utbyggnaden inte påbörjats. 
Någon slutgiltig utvärdering kan därför inte göras. Fornlämningen var vid besikt- 
ningstillfället ej vårdad och ej heller försedd med upplysningsskylt.

Med utgångspunkt från planmaterialet kan dock vissa synpunkter framläggas. 
Trots att röset avses bevaras inom ett naturmarksområde är avståndet mellan röset 
och den tänkta bostadsbebyggelsen S om detta endast 16 m. Detta förhållande vitt
nar tydligt om att skyddsaspekten varit styrande vid områdets utformning. Ett 
mera generöst tilltaget skyddsområde mellan fornlämningen och bebyggelsen hade 
varit önskvärt.

Fornlämning: Nr 122:1, Växjö stad, utgörs av en stensättning av osäker karaktär, 
kvadratisk 3,5 x 3,5 m stor och 0,2 m h. Fornlämningen ligger på en moränrygg Ö 
om Helgasjön.

Planeringsprocessen: Enligt 1977 och 1985 års dispositionsplaner för Hovshaga, 
kommer nr 122:1 att ligga inom mark avsatt för stadsdelscentrum och för bostä
der.

Fornlämningsområdet har detaljplanerats 86-09-02 (per. IV) (stadsplan för kv. 
Banvallen m.m.). Planförslaget avser fastställelse av stadsdelscentrum och kvarter 
för bostäder och kontor. Av planmaterialet framgår att stensättningen skall under
sökas och borttagas. Denna behandling följer antikvarisk myndighets rekommen
dationer i samband med områdets översiktliga planering.

Antikvariska yttranden: I sitt yttrande (72-06-14) är RAÄ beredd lämna tillstånd 
till undersökning och borttagning av lämningen på grund av dess osäkra karaktär.

Resultat: Fornl. 122:1 undersöktes och borttogs 1985 av Smålands museum 
inför områdets planläggning. Lämningen visades sig utgöra en närmast rund sten
sättning med mittblock. Förutom fynd av brända ben framkom även ett dräktspän
ne av brons som daterar graven till bronsåldern per. III. (Arkeologi i Sverige 1985 
s. 379, Ahman, E. opubl. rapport 85-12-12.) Exploatör: Växjö kommun.
Fornlämning: Nr 122:2, Växjö stad, utgörs av en skålgropshäll bestående av 19 
gropar. Fornlämningen finns på en berghäll belägen på en moränhöjd Ö om Helga
sjön.

Bakgrund: Skålgropshällen upptäcktes i samband med undersökning och bort
tagning av fornl. 122:1 år 1985.

Planeringsprocessen: Fornlämningsområdet har i 1977 och 1985 års disposi
tionsplaner avsatts för stadsdelscentrum och för bostäder. Området har detaljpla- 
nelagts 86-09-02 (per. IV) (stadsplan för kv. Banvallen m.m.). Planen omfattar 
fastställelse av stadsdelscentrum samt kvarter för bostäder och kontor. Planmate
rialet visar att skålgropshällen avses bevaras inom bostadsområde.

Antikvariska yttranden: Det föreligger inte från antikvarisk sida några skriftliga 
rekommendationer för den nyupptäckta fornlämningens hantering. Däremot fram
går det av las remissyttrande, inför planens fastställelse (85-12-13), att planförfat
taren lagt denna inom punktprickad mark inom bostadsområde. La tillstyrkte med 
stor tillfredsställelse denna lösning.

Plansituation: I gällande detaljplan 86-09-02 avses fornl. 122:2 bevaras inom ett 
ca 18 x 20 m stort skyddsområde inom del av bostadsområde. Skyddsområdet 
omges i N, S och i V av planerad bostadsbebyggelse. Cirka 15 m Ö om området är 
Björnbärsvägen. Skålgropsförekomsten ligger i områdets Ö del. Skyddsområdet har 
i planen försetts med f och punktprickning. Fornlämningen finns markerad på
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plankartan samt nämns i planbeskrivningen och planbestämmelserna. Markägare: 
Växjö kommun.

Utvärdering: Besiktningen i fält (hösten -88) visar att exploateringen av marken 
kring fornlämningsområdet inte påbörjats. Således kan en slutgiltig utvärdering 
inte företas. Besiktningen visar även att fornlämningen var ovårdad samt saknar 
upplysningsskylt.

Sammantaget vittnar redogjorda förhållanden om att skyddsaspekten varit sty
rande vid utformningen av området. Detta bekräftas även av planbeskrivningen, 
enligt vilken den nyupptäckta skålgropshällen ej får förstöras.
Fornlämning: Nr 123, Växjö stad, består av ett röse, kvadratiskt 14 x 14 m stort 
och 0,75 m h. Roset ligger på krönet av en låg moränhöjd Ö om Helgasjön.

Planeringsprocessen: Enligt 1977 års dispositionsplan för Hovshaga har området 
avsatts för en telestation. I 1985 års plan har Kungsgårdsvägens planerade sträck
ning ändrats varvid röset 123 istället kommer att ligga inom mark avsatt för bostä
der.

Fornlämningsområdet har detaljplanerats 86-09-02 (per. IV) (stadsplan för kv. 
Banvallen m.m.). Planförslaget innebär att ett område V om Kungsgårdsvägen och 
S om Kastellvägen planlägges. Området skall innefatta stadsdelscentrum samt 
kvarter för bostäder och kontor. I planförslaget berörs nr 123 av en planerad bul
lervall invid och V om Kungsgårdsvägen. Planen förutsätter undersökning och 
borttagning av fornlämningen.

Antikvariska yttranden: Antikvariska yttranden föreligger huvudsakligen i sam
band med områdets översiktliga planering (la 65-10-01, RAÄ 72-06-14).

La ansåg i sitt yttranden (65-10-01) att röset skulle bevaras åt framtiden. Denna 
rekommendation ändrades av ämbetet (72-06-14) till undersökning och borttag
ning. Ändringen beträffande nr 123 skall ses i förhållandet till den antikvariska 
behandlingen av fornl. 121. De båda fornlämningarna var av samma typ, dock 
med den skillnaden att nr 121 var bättre bevarad än nr 123. Denna omständighet 
tillsammans med det faktum att 1977 års översiktplan indirekt förutsatte ett bort
tagande av 123 - bidrog till ämbetets ändrade uppfattning. ”Om fornlämning nr 121 
bevaras kan nr 123 undersökas och borttagas. I den händelse nr 123 skall bevaras, kommer 
den att kräva ett större friområde än det som nu redovisas i dispositionsplaneförslaget ”
(RAÄ 72-06-14.)

Inför förslag till ändring av dispositionsplanen för Hovshaga, kvarstod ämbetets 
rekommendation angående behandlingen av röset 123. I remissyttrandena (la 84- 
07-26, läa 84-08) framhölls istället synpunkter av mera allmän karaktär. ”Med hän
syn till fornminnesrikedomen i Hovshaga kommer kulturminnesvården att kräva arkeologisk 
dokumentation inför flera av utbyggnadsetapperna.” (Läa 84-08.) 1985-07-05 lämnade 
läa tillstånd till undersökning och borttagning av röset nr 123.

Resultat: Fornl. nr 123 undersöktes och borttogs 1985 av Smålands museum 
inför utbyggnaden av Hovshagaområdet och anläggandet av bullervall invid 
Kungsgårdsvägen. Då inga fynd påträffades i anläggningen bedömdes denna utgö
ra ett odlingsröse av äldre datum. (Arkeologi i Sverige 1985, s. 179, Åhman, E. 
opubl. rapport 85-12-12.) Exploatör: Växjö kommun.

Tillägg: Exploateringen av området var vid besiktningstillfället hösten -88 inte 
påbörjad.
Fornlämning: Nr 126, Växjö stad, består av ett röse, ca 30 m i diam. och ca 3,5 m 
h. (Domfällerör). Röset är beläget på krön av moränrygg, som sluttar brant åt V 
och svagt åt Ö. Fornlämningen ligger Ö om Helgasjön.
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Planeringsprocessen: Enligt 1977 och 1985 års dispositionsplaner för Hovshaga 
kommer fornlämning 126 att ligga inom Hovshaga nya kyrkogård.

Fornlämningsområdet har detaljplanerats 78-03-03 (per. IV) (stadsplan för 
begravningsplats m.m. inom Hovshagaområdet). Planförslaget avser fastställelse av 
Hovshagaområdets nya begravningsplats och förutsätter ett bevarande av röset 
126 inom särskilt skyddsområde.

Antikvariska yttranden: Denna behandling står endast delvis i samklang med 
antikvarisk myndighets rekommendationer. Inför utarbetandet av 1977 års disposi
tionsplan föreslog ämbetet (RAÄ 72-06-14) att fornlämningen borde behandlas i 
ett sammanhang, tillsammans med nr 125, ett 25 m stort och 3,0 m h. röse beläget 
ca 300 m SO om nr 126. Det senare röset avses enligt 1985 års dispositionsplan 
bevaras inom grönområde av skogsmarkskaraktär. Ämbetet vill vidare ”inte motsät
ta sig en lösning där fornlämningarna nr 125 och 126 får ett läge inom begravningsplats, där 
begravningarna ej får ske inom visst avstånd från rösena. Möjligheterna att de båda rösena ej 
inarrangeras i begravningsplatsen bör även övervägas. Väsentligt är att all detaljplanering 
sker i samråd med landsantikvarien eller ämbetet”.

Av planbeskrivningen i gällande detaljplan framgår att samråd skett med både 
länsantikvarie och landsantikvarie. Några skriftliga remissyttranden har dock inte 
återfunnits.

Plansituation: Av gällande detaljplan 78-03-03 framgår att det vid utformningen 
av begravningsplatsen varit en målsättning att tillvarata och utveckla områdets 
nuvarande egenskaper. Under rubriken ”Befintliga förhållanden” redogörs vidare 
för att ”området kröns av en fornlämning i form av ett röse ”Domfällerör” med en diameter 
av 30 m och 3,5 m h. Röset är ett av Växjötraktens största, och det är angeläget, att miljön 
bevaras inom ett betryggande stort område”.

Planmaterialet visar att röset 126 bevarats inom ett ca 180 m 1. och 80 - 110 m 
br. skyddsområde i begravningsplatsens NÖ hörn. Skyddsområdet har utlagts på 
sådant sätt att större delarna av det höjdparti, varpå röset ligger, ryms inom detta. 
Utmed skyddsområdets V sida löper en gångstig. Området har vidare markerats 
med punktprickning samt försetts med beteckningen kf. Härmed avses, enligt plan
beskrivningen, mark som omfattas av FML och som enligt beskrivningen skall 
anordnas enligt särskild skötselplan, upprättad av RAÄ. Röset 126 finns markerad 
på plankartan samt nämns i planbeskrivningen. Området ägs av Växjö kyrkliga 
samfällighet.

Utvärdering: Besiktningen i fält visar att verkligheten stämmer överens med 
plansituationen. Skyddsområdet kring röset utgörs av skogsmark bestående av 
barrträd och ljungvegetation. Området var vid besiktningstillfället väl vårdat samt 
försett med upplysningsskylt. Ingen skadegörelse kunde iakttagas. Gångstigen 
utmed skyddsområdets V sida fungerar som en fysisk gräns mellan fornlämnings
området (skogsmarken) och den del av kyrkogården som idag nyttjas för begrav
ningar (gräsmattor).

Sammantaget visar ovan redogjorda förhållanden att det vid utformningen av 
skyddsområdet inom begravningsplatsen tagits hänsyn till rösets närmiljö. Vad 
avser ämbetets ursprungliga önskemål (72-06-14) att vid en detaljplanering 
behandla rösena 125 och 126 i ett sammanhang, så har detta inte beaktats. Med 
utgångspunkt härifrån torde området kring 126 dock främst ha utformats i skyd
dande syfte.
Fornlämning: Nr 127, Växjö stad, består av ett röse av osäker karaktär, ca 12 m i 
diam. och 1 m h. Röset är beläget på S-sidan av en höjdrygg.

Planeringsprocessen: Enligt 1977 och 1985 års dispositionsplaner för Hovshaga 
kommer nr 127 att beröras av Hovshaga nya kyrkogård. Området har detaljplane-
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rats 78-03-03 (per. IV) (stadsplan för begravningsplats m.m. inom Hovshagaområ- 
det). Planförslaget, som avser fastställelse av Hovshaga nya begravningsplats, för
utsätter undersökning och borttagning av den osäkra lämningen 127, vilken kom
mer att få ett läge inom begravningsplatsen.

Antikvariska yttranden: Fornlämningens behandling inför områdets exploatering 
står i linje med antikvarisk myndighets rekommendationer. Således är RAÄ redan i 
samband med området översiktliga planläggning berett att lämna tillstånd till 
undersökning och borttagning av röset (RAÄ 72-06-14). Som motiv anges läm
ningens osäkra karaktär.

Tillståndet låg fast även inför detaljplaneringen av området. Således framgår av 
planbeskrivningen att planen utformats i samråd med både läns- och landsantikva
rien.

Resultat: Fornl. 127 undersöktes och borttogs 1979 av UV-syd inför anläggan
det av Hovshagaområdets nya kyrkogård. Undersökningen visade att fornlämning
ens utgjordes av ett röse daterat till yngre bronsålder. (Arkeologi i Sverige 1979, 
Ahman, E 1983.) Exploatör: Växjö kyrkliga samfällighet.

Fornlämning: Nr 148, Växjö stad, består av ett röse, 13 m i diam. och ca 1,1 m h. 
Röset är beläget på högt liggande moränmark sluttande mot VNV.

Planeringsprocessen: 1977 och 1985 års dispositionsplaner har inte haft någon 
betydelse för områdets utformning.

Fornlämningsområdet har detaljplanerats 67-03-14 (per. III) (utvidgning av 
stadsplan beträffande Danneborg). Planförslaget som innebär fastställelse av mark 
för småhusbebyggelse, förutsätter undersökning och borttagning av röset.

Antikvariska yttranden: Redan 65-07-13 föreligger ett remissyttrande från la 
vari föreslås ett bevarande av fornlämningen åt framtiden, om detta ”icke ur stads
planesynpunkt skulle visa sig ogenomförbart”. I en senare skrivelse, daterad 66-09-12, 
redogör la för ämbetet att han vid ett sammanträde med stadsplanekontoret med
delats att det inte är möjligt att förlägga röset inom grönområde. 67-12-21 lämnar 
RAÄ tillstånd till undersökning och borttagning av fornlämningen.

Resultat: Röset nr 148 undersöktes och borttogs 1968 av UV-syd, inför uppfö
randet av småhusbebyggelse. Undersökningen visade ett kvadratiskt röse med kant
kedja anlagt på hällmark. Datering dock osäker. (Arkeologi i Sverige 1968.) Ex
ploatör: Växjö kommun.
Fornlämning: Nr 152, Växjö stad, består av ett rose, Ilmi diam. och ca 1,0 m h. 
Röset är beläget på en mindre moränförhöjning Ö om Helgasjön.

Planeringsprocessen: 1977 och 1985 års dispositionsplaner har inte haft någon 
betydelse för området utformning.

Fornlämningen ligger delvis inom mark som detaljplanelagts 69-05-21 (per. III) 
(stadsplan beträffande kv. Kvasten m.m.). Planen omfattar bl. a. fastställelse av ett 
nytt villaområde vid Danneborg. Trots att större delen av fornl. 152 ligger utanför 
den planlagda marken, har denna fått betydande konsekvenser för fornlämningen. 
Enligt planförslaget avses marken intill och NV om röset att bebyggas med bostä
der (småhusbebyggelse). Det framgår inte av planbeskrivningen på vad sätt forn
lämningen skall behandlas.

Antikvariska yttranden: I en skrivelse till stadens byggnadsnämnd har la (65-10) 
betecknat fornlämningen vara av sådan art att dess borttagande kan medgivas. I 
samband med utarbetandet av stadsplanen 1969 föreligger två remissyttranden 
från antikvarisk sida (la 69-04-25 och RAÄ 69-06-05). Yttrandena innebär ett till
styrkande av en ansökan om undersökning och borttagning av nr 152.

Resultat: Fornl. 152 undersöktes och borttogs 1970 av UV-syd inför utbyggna-
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den av ett nytt område med villabebyggelse. Undersökningen visade att röset 
utgjorde delar av ett litet gravfält, bestående av ett röse, några stensättningar samt 
en husgrund daterad till medeltid eller senare. Fynden bestod av brända och obrän
da ben, slagg, järnföremål, en bronsknapp, en kopparring etc. (Arkeologi i Sverige 
1970, s. 27.) Exploatör: Växjö kommun.

Fornlämningar inom översiktligt planerad mark
(Avser dispositionsplar Hovshaga, godkända 1977-08 och 1985-04.)
Fornlämning: Nr 99, Växjö stad, består av ett röse, 10 m i diam. och 0,5 m h. 
Röset ligger på moränmark med svag sluttning åt S. mot Helgasjön.

Planeringsprocessen: Fornlämningen ligger enligt 1977 års dispositionsplan inom 
reservområde. 1985 har marken kring fornlämningen utlagts som utredningsområ- 
de. Härmed avses område som reserverats för samhällsutbyggnad bortom år 2000, 
främst för bostadsändamål. (Hovshaga i Växjö. Ändrad dispositionsplan 1985, s. 
7). Fornlämningen har endast markerats på 1985 års översiktsplan. Markägare: 
Domänverket.

Antikvariska yttranden: Röset har inte tagits upp till behandling i ämbetets all
männa yttrande angående förslaget till dispositionsplan för Hovshaga (72-06-14). 
Ej heller i senare remissyttranden (la 84-07-06 och läa 84-08) inför förslag till 
ändrad dispositionsplan föreligger några rekommendationer för fornlämningens 
behandling.

Kommentar: En detaljplanering av området kommer sannolikt inte att vara aktu
ell förrän efter år 2000. Eventuellt kan detta förklara avsaknanden av rekommen
dationer för behandlingen av röset nr 99.
Fornlämning: Nr 101, 104, 105, 106, 107, 109 och 110, Växjö stad.
Nr 101 - består av ett röse, 16 m i diam. och ca 1,5 m h. Röset beläget på 
moränmark - sluttande åt Ö.
Nr 104 - utgörs av ett röse, 18 m i diam. och ca 1,5 m h. Röset ligger på S delen av 
moränhöjd.
Nr 105 - utgörs av ett röse av osäker karaktär, 12 m i diam. och ca 0,7 m h. Belä
get på västsluttning av moränås.
Nr 106 - består av en stensättning av osäker karaktär, rund, 7 m i diam. och 0,4 m 
h. Beläget på sydvästsluttning av moränrygg.
Nr 107 - består av ett röse, rest av, 6 x 2 m stort och 0,4 m h. (Obs! saknar mar
kering på kartan.) Beläget på västsluttning av moränrygg.
Nr 109 - utgörs av ett röse, ca 22 m i diam. och ca 1,5 m h. Ligger på nordslutt
ning av moränrygg.
Nr 110 - består av ett röse av osäker karaktär, Ilmi diam. och ca 0,6 m h. Belä
get på västsluttning av moränrygg.

Bakgrund: Samtliga fornlämningslokaler ligger idag inom eller i omedelbar 
anslutning till Lugnets sjukhusområde.

Planeringsprocessen: Fornlämningsgruppen ligger enligt 1977 års dispositions
plan inom reservområde 3. Några mer specifika riktlinjer för områdets användning 
kunde i detta läge inte ges. Samtliga fornlämningar finns markerade på kartan.

I 1985 års dispositionsplan har Lugnets sjukhusområde avgränsats enligt nuva
rande marksituation och utlagts som mark för allmänt ändamål. Planen innebär 
därmed inte någon förändring av nuvarande markanvändning. I planbeskrivningen 
framhålls allmänt att rösemiljön inom Lugnets sjukhusområde skall bevaras. 
Endast nr 101, 104 och 109, som registrerats som rösen, har markerats på plan
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kartan. Markägare: Nr 101 och 106 - fastighetsbolaget SULCUS. Nr 104, 105, 
109 och 110 — Växjö kommun. Nr 107 - oklart (då fornlämningen saknar marke
ring på kartan till fornlämningsregistret).

Antikvariska yttranden: Rekommendationer för fornlämningarnas behandling 
inför en framtida planläggning och kompletterande utbyggnad av Lugnets sjukhus
område, föreligger endast i samband med utarbetandet av 1985 års översiktsplan 
(la 84-07-26 och läa 84-08). I dessa remissyttranden betonas att rösemiljön inom 
Lugnets sjukhusområde är omistlig och skall bevaras vid kommande detaljplanear- 
beten (omfattar nr 101, 104 och 109).

Kommentarer: En detaljplanering av sjukhusområdet kommer sannolikt inte att 
medföra några väsentliga förändringar för rösemiljön. Likväl är det anmärknings
värt att man från antikvarisk sida ställer så stor tillit till uppgifterna i fornminnes- 
registret, att man inte lämnar några rekommendationer för de osäkra röselämning- 
arnas hantering. Detta mot bakgrund av att man inom Hovshagaområdet låtit 
borttaga ett flertal lämningar, vilka registrerats som osäkra, men som vid en arkeo
logisk undersökning visat sig utgöra gravar.

Fornlämning: Nr 111, Växjö stad, utgörs av ett gravfält, 250 x 200 m stort bestå
ende av 90 fornlämningar. Gravfältet är beläget på N delen av bred moränrygg på 
ett näs i Helgasjön.

Planeringsprocessen: Grav fältet berörs inte av 1977 års översiktsplan. I 1985 års 
dispositionsplan har marken kring gravfältet utlagts som grönområde intill utred- 
ningsområde. Härmed avses mark som reserverats för samhällsutbyggnad bortom 
år 2000, främst för bostäder (Hovshaga i Växjö. Ändrad dispositionsplan. 1985, s. 
7). Fornlämningen finns markerad på bägge plankartorna. I 1985 års plan redovi
sas gravfältet under rubriken ”planförutsättningar”, med krav om ett bevarande. 
Markägare: Domänverket.

Antikvariska yttranden: I samband med förslag till ändring av dispositionsplan 
föreligger yttranden (la 84-07-26 och läa 84-08), vari betonas att fornlämningsmil- 
jön vid Lilla Fjäll, på ömse sidor om Kronobergsvägen (avser nr 111, 161 och 162) 
är omistlig och skall bevaras.

Vidare betonas att ”vid utbyggnaden av område B7 bör detaljavgränsningen mot Lilla 
Fjälls gravfält studeras mycket noga”.

Kommentarer: En detaljplanering av området intill gravfältet kommer sannolikt 
först att vara aktuell efter år 2000.

Fornlämning: Nr 112, Växjö stad, består av ett röse?. Anläggningen ligger på 
sydostsluttningen av bred moränrygg.

Planeringsprocessen: Fornlämningen ligger i 1977 års dispositionsplan inom 
reservområde. I den gällande översiktsplanen från 1985 ligger nr 112 inom utred- 
ningsområde, dvs. mark som reserverats för samhällsutbyggnad bortom år 2000, 
främst för bostadsändamål (Hovshaga i Växjö. Ändrad dispositionsplan 1985, 
S.7). Planen förutsätter ett borttagande av nr 112.

Antikvariska yttranden: 1 RAÄ:s remissyttrande (72-06-14) i samband med för
arbetet förl977 års dispositionsplan, är man beredd lämna tillstånd till undersök
ning och borttagning av den osäkra lämningen. Denna behandling ligger fast även i 
den fortsatta översiktliga planläggningen av området. 1985-07-05 lämnar läa till
stånd till undersökning och borttagning av nr 112.

Kommentarer: Nr 112 undersöktes och borttogs 1986 av Smålands museum. 
Anläggningen visade sig vid undersökningen utgöra ett odlingsröse. (Arkeologi i 
Sverige 1986.) Exploatör: Växjö kommun. Området kommer enligt översiktspla
nen sannolikt först att exploateras efter år 2000.
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Fornlämning: Nr 113, Växjö stad, består av ett rose?. Anläggningen ligger på 
sydostsluttningen av bred moränrygg på ett näs i Helgasjön.

Planeringsprocessen: Fornlämningen ligger i 1977 års dispositionsplan inom 
reservområde 3. I 1985 års översiktsplan berörs nr 113 av den planerade sträck
ningen för Tornvägen. På ömse sidor om Tornvägen planeras bostads- respektive 
utredningsområde. Planen förutsätter borttagning av nr 113.

Antikvariska yttranden: I samband med förarbetet för 1977 års dispositionsplan 
föreligger ett remissyttrande från RAÄ (72-06-14), vari föreslås undersökning och 
borttagning av den osäkra lämningen 113. Ämbetets rekommendation kvarstår 
även i den fortsatta planläggningen av området. 1985-07-05 lämnar läa tillstånd 
till undersökning och borttagning av nr 113.

Kommentarer: Nr 113 undersöktes och borttogs 1985 av Smålands museum. 
Lämningen visade sig utgöra ett skärvstensröse med stänk av kol mellan stenarna. 
C 14-datering var dock inte möjlig. Exploatör: Växjö kommun. (Arkeologi i Sve
rige 1985, s. 379, Åhman, E., opubl. rapport, 85-12-12.) Detaljplanering och 
exploatering av området har i dagsläget (1988) inte påbörjats.
Fornlämning: Nr 115, Växjö stad, utgörs av plats för röse. Det borttagna röset har 
legat på sydsluttningen av en bred moränrygg på ett näs i Helgasjön.

Planeringprocessen: Marken har i 1977 års dispositionsplan avsatts för bostads
ändamål. I 1985 års plan har denna markanvändning ersatts med termen utred
ningsområde. Härmed avses mark som reserverats för samhällsutbyggnad efter år 
2000, främst för bostäder (Hovshaga i Växjö. Ändrad dispositionsplan. 1985, s. 
7). Planen förutsätter ett borttagande av eventuella kvarliggande lämningar.

Antikvariska yttranden: I RAÄ:s remissyttrande (72-06-14) inför utarbetande av 
1977 års dispositionsplan anses inga åtgärder behövas, då röset är borttaget. 1985- 
07-05 förordar däremot läa en arkeologisk kontrollundersökning före områdets 
exploatering. Exploatör: Växjö kommun.

Kommentarer: 1985 företogs en antikvarisk besiktning av platsen för nr 115. 
Inga åtgärder vidtogs emellertid eftersom inga lämningar återstod. (Åhman, E., 
opubl. rapport, 85-12-12.) Exploatör: Växjö kommun. Någon detaljplanering eller 
exploatering av området har i dagsläget (1988) inte påbörjats.
Fornlämning: Nr 116, Växjö stad, består av plats för röse (obetydliga rester kvar). 
Röset har legat på sydostsluttning av bred moränrygg på ett näs i Helgasjön.

Bakgrund: Enligt fornlämningsregistret togs röset bort 1933 i samband med till
verkning av makadam.

Planeringsprocessen: Fornlämningen ligger i 1977 års dispositionsplan inom 
reservområde 3. I 1985 års översiktsplan har området utlagts som utredningsområ
de, dvs. mark som avses exploateras för bostäder efter år 2000 (Hovshaga i Växjö. 
Ändrad dispositionsplan 1985, s. 7). Planen förutsätter borttagning av röserester- 
na.

Antikvariska yttranden: I RAÄ:s remissyttrande (72-06-14) i samband med för
arbetena till 1977 års dispositionsplan förordas kontrollundersökning av lämning
en före exploatering. Denna behandling kvarstår även i fortsättningen och 1985- 
07-05 lämnar läa tillstånd till undersökning och borttagning av röseresterna.

Kommentarer: Nr 116 undersöktes och borttogs 1986 av Smålands museum. 
(Arkeologi i Sverige 1986.) Exploatör: Växjö kommun. Detaljplanering och exploa
tering av området har i dagsläget (1988) inte påbörjats.
Fornlämning: Nr 119, Växjö stad, består av en rest sten av osäker karaktär, 0,75 
m h., 0,85 m br. och 0,40 m tjock. Stenen står på tämligen plan moränmark på ett 
näs i Helgasjön.
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Planeringsprocessen: Fornlämningen kommer enligt 1977 och 1985 års disposi
tionsplaner att beröras av Tornvägens planerade sträckning. Det är dock oklart 
huruvida planen förutsätter ett borttagande av stenen. Nr 119 har ej markerats på 
plankartorna. Markägare: Oklar.

Antikvariska yttranden: I samband med förarbetet för 1977 års dispositionsplan 
rekommenderar RAÄ (72-06-14) undersökning och borttagning av fornlämningen. 
I senare skrivelser från antikvarisk myndighet föreligger inga uppgifter angående 
fornl. 119. Inte heller i läas (85-07-05) tillstånd till undersökning och borttagning 
av övriga fornlämningar inom samma område, nämns nr 119.

Kommentarer: Fornl. 119 tycks fullständigt ha ”tappats bort” i den fortsatta 
antikvariska behandlingen av Hovshagaområdet. Möjligen torde detta kunna för
klaras av att fornlämningen på den nya ekonomiska kartan felaktigt markerats 
med hg. Mot bakgrund härav är omständigheterna kring nr 119 fortsatta behand
ling oklara. En besiktning av lokalen visar dock att stenen finns kvar.

Fornlämning: Nr 120, Växjö stad, består av ett röse, ca 22 m i diam. och 1,8 m h. 
Röset ligger på en bergsknalle på en moränrygg.

Planeringsprocessen: Fornlämningen har i 1977 års dispositionsplan försetts med 
grönområde. Enligt 1985 års översiktsplan har marken istället föreslagits som 
utredningsområde. Av planen framgår att områdets reserverats för förskola, skola, 
sportanläggning samt för kolonilotter. Skälet till att området föreslås som utred
ningsområde är att någon slutgiltig avgränsning mellan dess olika funktioner ännu 
inte gjorts. 1 planen framhålls även att soldattorpet Gustavslund har ett stort kul
turhistoriskt värde och bör tillsammans med närliggande fornlämningsområde 
bevaras (Hovshaga i Växjö. Ändrad dispositionsplan 1985, s. 3 och 7). Fornläm
ningen finns markerad på bägge plankartorna. Markägare: Växjö kommun.

Antikvariska yttranden: I samband med förarbetet för 1977 års dispositionsplan 
föreligger ett remissyttrande från RAÄ (72-06-14), vari rekommenderas ett beva
rande av röset 120. Ämbetet anser att stadsplanekontoret här bör undersöka möj
ligheterna att integrera fornl. 120 och 121 i grönområde.

Inför ändringen av dipositionsplanen finns remissyttrande från la (84-07-26) och 
läa (84-08). I yttrandena framhålls att fornlämningsmiljön vid Gustavslund med 
röse och stensättning (fornl. 120 och 121) är omistlig och skall bevaras. Vidare 
betonas att det ”vid Gustavslund är ett starkt kulturhistoriskt önskemål att soldattorpet 
och fornlämningarna inordnas i ett grönområde med bibehållen karaktär av kulturlandskap. 
Därav följer att området för ”kyrka” bör utgå och placeras på annan plats, förslagsvis i 
anslutning till begravningsplatsen”.

Kommentarer: Enligt gällande översiktsplan har utredningsområde! reserverats 
för skol- och sportverksamheter samt för kolonilotter. Soldattorpet Gustavslund 
och intilliggande fornlämningsmiljö ges ett stort kulturhistoriskt värde vid utform
ningen av området. I dagläget (1988) har avgränsningen mellan områdets olika 
funktioner inte klarlagts.
Fornlämning: Nr 124, Växjö stad, består av ett röse, ca 17 m i diam. och ca 1,75 
m h. (Trollberget). Fornlämningen ligger på en bergsknalle.

Planeringsprocessen: Röset ligger i 1977 och 1985 års dispositionsplaner inom 
mark som avsatts som grönområde. Nr 124 berörs således inte av exploatering, 
utan förutsätts ligga kvar dels inom tomtmark, dels inom grönområde. Fornläm
ningen finns markerad på bägge plankartorna. Markägare: Privat och Växjö kom
mun.

Antikvariska yttranden: I RAÄ:s yttrande (72-06-14) i samband med förarbetet 
till 1977 års dispositionsplan föreslås ett bevarande av röset åt framtiden. I yttran
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det framhålls även att stadsplanekontoret bör pröva möjligheterna att förändra den 
tomtgräns som går genom fornlämningen, på så sätt att hela röset kommer att 
ligga antingen inom eller utom tomtmark.

Kommentarer: Enligt gällande översiktsplan kommer röset inte att beröras av 
någon exploatering. Då området ännu inte detaljplanelagts är det oklart huruvida 
kommunen kommer att följa rekommendationen angående ändring av tomtgräns.
Fornlämning: Nr 125, Växjö stad, består av ett röse, ca 25 m i diam. och ca 3,0 m 
h. Röset ligger på krönet av en moränhöjd.

Planeringsprocessen: Fornlämningen ligger i 1977 och 1985 års dispositionspla
ner inom grönområde av skogsmarkskaraktär. Ö om höjden, varpå röset är belä
get, finns N Industriområdet och V om höjden finns Hovshaga nya begravnings
plats. Gällande översiktsplan förutsätter ett bevarande av fornlämningen. Mark
ägare: Växjö kommun.

Antikvariska yttranden: I RAÄ:s yttrande (72-06-14) i samband med förarbetet 
för 1977 års dispositionsplan föreslås att röset nr 125 bör behandlas tillsammans 
med nr 126 (fornl. 126 utgörs av ett röse 30 m i diam. och 3,5 m h., beläget ca 300 
m NV om nr 125). (Angående ämbetets rekommendationer hänvisas till fornl. 126, 
samma rubrik.)

Kommentarer: Enligt gällande översiktsplan kommer röset inte att beröras av 
någon exploatering. Angående ämbetets rekommendation att behandla rösena 125 
och 126 i ett sammanhang, så har detta inte beaktats av kommunen.
Fornlämning: Nr 128, Växjö stad, består av en milstolpe av gjutjärn med stenfun
dament. Milstolpen står på plan moränmark i trädgården till Hovs skola.

Planeringsprocessen: I 1977 ars dispositionsplan ligger fornlämningen inom 
reservområde 1. Enligt 1985 års översiktsplan skall området användas för bostä
der. 1 planbeskrivningen framhålls dock att Hovs skola är särskilt skyddsvärd och 
skall ligga kvar (Hovshaga i Växjö. Ändrad dispositionsplan 1985, s. 3 och 6).

1987-09-23 framlades ett förslag till detaljplan för Hovs skola m.m. i Hovshaga. 
Planförslaget har i dagsläget (1988) inte fastställts. Av plan besk rivningen framgår 
att Hovs skola, i enlighet med översiktplanen, är av stort kulturhistoriskt värde och 
skall bevaras. I detaljplanen har området markerats med qm. vilket innebär att 
områdets karaktär skall bevaras och byggnader inte förvanskas. Planförslaget torde 
därmed även innebära ett bevarande av fornl. 128. Anmärkningsvärt nog nämns 
inte milstolpen i planforslaget. Markägare: Växjö kommun.

Antikvariska yttranden: Inför utarbetandet av 1977 års dispositionsplan finns ett 
remissyttrande från RAÄ (72-06-14), vari föreslås att milstolpen bevaras åt framti
den. I senare skrivelser från antikvariska myndigheter saknas uppgifter angående 
nr 128.

Kommentarer: Enligt gällande översiktsplan liksom förslag till detaljplan för 
området, skall Hovs skola bevaras. Ett bevarande av skolområdet torde även 
omfatta fornl. 128, eftersom denna är situerad inom område. Med undantag för 
ämbetets yttrande (72-06-14) har milstolpen vid den fortsatta behandlingen av 
området, ur såväl antikvariskt som planmässigt hänseende helt ”tappats bort”. En 
besiktning i fält visar att milstolpen finns kvar.
Fornlämning: Nr 129, Växjö stad, består av en hällkista, 4 x 0,9 m, i borttaget 
röse (allvarligt skadad). Hällkistan ligger pa krön och V sidan av låg moränrygg.

Planeringsprocessen: Området har i 1977 års dipositionsplan lagts inom reserv
område 1. Enligt 1985 års översiktsplan skall marken användas för bostadsända
mål. Av planbeskrivningen till gällande plan framgår att hällkista vid Hovs skola 
är omistlig och skall bevaras.
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1987-09-23 framlades ett förslag till detaljplan för Hovs skola m.m. i Hovshaga. 
Planforslaget har i dagsläget (1988) inte fastställts. Av planbeskrivningen framgår 
att hällkista undersökts arkeologiskt. Vidare framhålls att hällkistan är unik och 
tillför området en egen kvalitet. Det är värdefullt att kunna iståndsätta och bevara 
hällkistan och låta den ingå som en del i ett parkarrangemang invid gästparkering
en. Fornlämningen finns markerad på bägge plankartorna. Markägare: Fastighets
bolaget SULCUS.

Antikvariska yttranden: Av RAÄ:s yttrande (72-06-14) i samband med förarbe
tet till 1977 års dipositionplan framgår att ämbetet är berett lämna tillstånd till 
undersökning och borttagning av hällkistan om området skall exploateras.

Inför ändringen av översiktsplanen föreligger remissyttranden från la (84-07-26) 
och läa (84-08). I yttrandena framhålls att hällkistan vid Hovs skola är omistlig 
och skall bevaras (obs! har här angivits som fornl. 130). 1987-05-19 lämnar läa 
tillstånd till undersökning och borttagning av hällkistan.

Kommentarer: Fornl. 129 undersöktes och borttogs 1987 av Smålands museum 
inför planläggning och utbyggnad av bostadsområde. Vid undersökningen påträf
fades brända ben samt en rakkniv, en pincett och ett armband av brons. Fynden 
kunde dateras till yngre bronsålder. (Ahman, E. 1987:4, s. 12-13, Arkeologi i Sve
rige 1987.) Exploatör: Växjö kommun. Enligt personal på Smålands museum 
berodde det förändrade ställningstagandet på att hällkistan vid besiktning visade 
sig vara mer skadad än vad som först antagits.
Fornlämning: Nr 130, Växjö stad, består av en rösebotten, ca 22 m i diam. och 0,3 
m h. Rösebottnen ligger på sydsluttningen av låg moränrygg, inom området för 
Hovs skola.

Planeringsprocessen: Området kring nr 130 har i 1977 års dispositionsplan 
utlagts som reservområde 1. Enligt 1985 års översiktsplan skall området utnyttjas 
för bostäder. Rösebottnen finns markerad på bägge plankartorna.

1987-09-23 framlades ett förslag till detaljplan för Hovs skola m.m. i Hovshaga. 
Planforslaget har i dagsläget (1988) inte fastställts. Av förslaget framgår att röset 
invid Hovs skola skall bevaras. Vidare slås fast att Hovs skola som har stort kul
turhistorisk värde skall bevaras. Därmed skall områdets karaktär bevaras och 
byggnaderna inte förvanskas. Markägare: Växjö kommun.

Antikvariska yttranden: I samband med förarbetet till 1977 års dispositionsplan 
finns ett remissyttrande från RAÄ (72-06-14). I yttrandet säger sig ämbetet vara 
berett att lämna tillstånd till undersökning och borttagning av fornlämningen om 
området skall exploateras. Det föreligger inte några ytterligare skriftliga rekom
mendationer angående fornlämningens behandling i samband med ändring av 
översiktsplanen. Däremot framhålls i detaljplaneförslaget för Hovs skola att röset 
skall bevaras.

Kommentarer: Orsaken till att ämbetets förslag till borttagning ändrats till ett 
bevarande, torde hänga samman med bevarandet av Hovs skola. Eftersom röse
bottnen ligger inom skolområdet har förslaget till borttagning kunnat hävas.

Fornlämning: Nr 153, Växjö stad, består av ett röse av osäker karaktär, 15 m i 
diam. och 1,3 m h. Röset ligger på V sidan av moränrygg, omedelbart intill och S 
om väg 23 - Norrleden.

Bakgrund: Rösets närmiljö har berörts av väg 23, som anlades i början av 1970- 
talet.

Planeringsprocessen: Nr 153 berörs inte av 1977 års översiktsplan. I 1985 års 
dispositionsplan har marken föreslagits som grönområde. Planen innebär inte 
några förändringar av miljön kring 153. Den osäkra fornlämningen har inte mar
kerats på plankartan. Markägare: Växjö kommun.
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Antikvariska yttranden: Saknas.
Kommentarer: Enligt gällande översiktsplan kommer röset inte att beröras av 

ytterligare exploatering. Rösets behandling i samband med framdragandet av väg 
23 kommer att tas upp under rubriken ”Fornlämningars behandling utanför plan
lagd mark”.

Fornlämning: Nr 161, 162:1-2, Växjö stad.
Nr 161 - utgörs av en stensättning, rund, 17 m i diam. och 0,5 m h.
Nr 162:1 - består av en stensättning, rund, 10 m i diam. och 0,3 m h.
Nr 162:2 - består av en stensättning, rund, 6 m i diam. och 0,25 m h. 
Fornlämningarna är belägna på Ö sidan av krönet av liten moränrygg på ett näs i 
Helgasjön.

Planeringsprocessen: Fornlämningarna berörs inte av 1977 års dispositionsplan. 
I 1985 års översiktsplan har marken kring fornlämningarna avsatts som grönområ
de intill och N om utredningsområde. Härmed avses mark som reserverats för sam- 
hällsutbyggnad bortom år 2000, främst för bostäder (Hovshaga i Växjö. Ändrad 
dispositionsplan 1985, s. 7). I planen redovisas fornlämningsgruppen under rubri
ken ”planförutsättningar” med krav om bevarande. Fornlämningarna finns marke
rade på bägge plankartor. Markägare: Växjö kommun.

Antikvariska yttranden: Inför ändringen av Hovshaga dispositionsplan föreligger 
remissyttranden från la (84-07-26) och från läa (84-08). Häri betonas att fornläm- 
ningsmiljön vid Lilla Fjäll, på ömse sidor om Kronobergsvägen (avser nr 111, 161 
och 162), är omistlig och skall bevaras.

Kommentarer: Enligt översiktsplanen är fornlämningsmiljön vid Lilla Fjäll 
omistlig och skall bevaras inom grönområde. Detaljplaneläggningen av området 
intill och S om fornlämningsgruppen kommer sannolikt först att aktualiseras efter 
år 2000.

Delområde V Teleborg
Fornlämningar inom detaljplanelagd mark
Fornlämning: Nr 22, Växjö stad, utgörs av en stensättning? trolig kvarngrund, ca 
15 m i diam. och 0,3 m h. Lämningen ligger på nordsluttningen av en moränhöjd.

Planeringsprocessen: Enligt 1969 och 1978 års dispositionsplaner skall området 
användas för bostadsändamål. Nr 22 är endast markerad i 1978 års plan.

1981-08-31 godkändes en översiktlig planutredning för Östra Teleborg. Utred
ningen, som är avsedd att användas som underlag för detaljplanering, omfattar två 
rapporter (1. inventeringar och 2. programförutsättningar). Markanvändningen 
enligt markdispositionsplanerna, dvs. bostadsutbyggnad, står kvar även i denna 
översiktliga planutredning. Nr 22 är markerad på plankartan.

Fornlämningsområdet har detaljplanerats 83-04-14 (per. IV) (stadsplan för 
området S Stallvägen, Östra Teleborg). Planområdet utgör första etappen av ett 
större bostadsområde omfattande flerfamiljshus. Av plankartan framgår att den 
förmodade kvarngrunden ligger inom ett planerat bostadsområde.

Antikvariska yttranden: Yttranden angående lämningens behandling föreligger i 
samband dels med områdets översiktliga planläggning, dels med stadsplanens fast- 
ställelse. Således ansåg Smålands museum i sin kulturhistoriska undersökning 1976 
(s. 21) att nr 22 kunde undersökas och borttagas. I las remissyttrande (82-02-03) 
till stadsplaneförslaget kvarstod denna rekommendation, dvs. dokumentation och 
borttagning av lämningen.
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Plansituation: Av gällande stadsplan 83-04-14 framgår att området intill och N 
om nr 22 avses att bebyggas med bostäder av flerfamiljshus. Bostadsområdet kom
mer enligt plankartan att vara 320 m 1. och 230 m br. Det avgränsas i N av ett 
område med tekniska verksamheter, i V av Teleborgsvägen samt i Ö och S av jord
bruksmark.

Fornlämningen ligger i områdets S del. Intill och N om denna planeras en grupp 
omfattande ca 55 marklägenheter i max. två våningar. Det framgår inte av planak
ten huruvida lämningen skall bevaras eller borttagas. Nr 22 är markerad på plan
kartan men nämns ej i planbeskrivningen. Markägare: Växjö kommun.

Utvärdering: Besiktningen i fält visar att exploateringen av området endast 
inletts i planområdets N del. Därmed har nr 22 i dagsläget inte berörts av exploate
ring och någon slutgiltig utvärdering kan därför inte företagas. Besiktningen visar 
även att kvarngrunden trots tillstånd till undersökning och borttagning fortfarande 
finns kvar. Lämningen var ej vårdad och ej heller försedd med upplysningsskylt.

Eftersom det i planakten inte finns några uppgifter vad avser ett borttagande av 
kvarnlämningen, är det sannolikt att denna kommer att bevaras inom det planera
de bostadsområdet.
Fornlämning: Nr 28, Växjö stad, utgörs av en milstolpe av gjutjärn i stenfunda- 
ment. Milstolpen står på plan moränmark intill och V om gamla Teleborgsvägen.

Planeringsprocessen: Teleborgsvägen gamla sträckning avses enligt 1969 och 
1978 års dispositionsplaner att bevaras och användas som cykelbana. Milstolpen 
är inte markerad på någon av plankartorna.

Området har detaljplanelagts 86-12-14 (per. IV) (stadsplan för kv. Vidéum). 
Planförslaget innebär att lokaler för utbildning, forskning, kontor och industri 
uppförs inom planområdet. Av planakten framgår att gamla Teleborgsvägen skall 
bevaras och användas som cykelbana. Milstolpen finns inte markerad på plankar
tan samt nämns ej i planbeskrivningen. Marken ägs av Växjö kommun.

Antikvariska yttranden: Fornlämningen finns inte medtagen i Smålands muse
ums kulturhistoriska utredning 1976. Det saknas även remissyttrande i samband 
med stadsplanens fastställelse.

Resultat: En besiktning av lokalen i fält visar att milstolpen är borttagen. När 
borttagandet har ägt rum är dock oklart. Eftersom milstolpen inte medtagits i 
museets utredning 1976, är det dock möjligt att borttagandet skett före denna tid
punkt. Skälet till borttagandet är också oklart, eftersom marken inte varit föremål 
för exploatering.
Fornlämning: Nr 42, Växjö stad, består av en stenmur - odlingsröse, ca 50 x 1,2 m 
och 2 m h. Lämningen ligger på moränmark svagt sluttande åt N.

Planeringsprocessen: Enligt 1969 års dispositionsplan avses marken användas 
för skolor m.m. Av 1978 års dispositionsplan framgår att en smal markremsa , där 
röset ligger, avses att sparas mellan Teleborgsvägen och ett skolområde. Nr 42 har 
endast markerats på plankartan 1978.

Området har detaljplanerats 83-04-14 (per. IV) (stadsplan för området S Stallvä
gen, Östra Teleborg). Planförslaget omfattar första etappen av ett större bostads
område med flerfamiljshus. Av plankartan framgår att stenmuren ligger inom park
mark mellan ett skolområde och Teleborgsvägen.

Antikvariska yttranden: Yttranden finns i samband med områdets översiktliga 
planläggning. Smålands museum ansåg i sin kulturhistoriska utredning 1976 att nr 
42 (liksom fornl. nr 11, 12, 16 och 17) ”är av sådan dignitet att de bör bevaras för 
framtiden och därvid omges med så stora friområden att bestämmelserna i FML:s 3 § upp
fylls” (s. 21). I las remissyttrande 1982-02-03 till stadsplaneförslaget nämns inte nr 
42.
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Plansituation: Gällande stadsplan 83-04-14 visar att nr 42 ligger inom parkmark. 
Området är ca 340 x 40 m (N-S) och avgränsas i V av Ljungfälleskolan samt i Ö av 
Teleborgsvägens nya sträckning. Stenmuren ligger i områdets mellersta del mindre 
än 10 m från skolområdet. Avståndet till den planerade sträckningen av Teleborgs- 
vägen i Ö är 23 m. Fornl. nr 42 finns markerad på plankartan , men nämns inte i 
planbeskrivningen. Markägare: Växjö kommun.

Utvärdering: Besiktningen i fält visar att verkligheten inte till fullo överensstäm
mer med plansituationen. Således har den planerade omläggningen av Teleborgsvä- 
gen inte genomförts. I övrigt visar besiktningen av nr 42 att denna bevarats inom 
parkmark. Vegetationen utgjordes av ett tätt björkbestånd samt gräs. Områdets 
skötsel var vid besiktningstillfället starkt eftersatt. Lämningen saknar upplysnings- 
skylt.

Sammantaget visar redogjorda förhållanden att skyddsaspekten varit styrande vid 
utformningen av parkmarksområdet. Således har stenmuren bevarats inom en smal 
markremsa mellan ett skolområde och Teleborgsvägen. Kulturlämningens miljö har 
därvid kraftigt omdanats.

Fornlämningar inom översiktligt planerad mark
(Avser dispositionsplaner för Teleborg, godkända 1969-08 och 1978-04.)
Fornlämning: Nr 11 och 12, Växjö stad.
Nr 11 - utgörs av ett gravfält, ca 60 x 33 m, bestående av 10 fornlämningar. Grav
fältet är beläget på östsluttningen av moränhöjd.
Nr 12 - består av ett gravfält, ca 155 x 90 m, omfattande 15 fornlämningar. Grav
fältet ligger på Ö sidan av moränhöjd.

Planeringsprocessen: Fornl. 11 ligger i 1969 och 1978 års dispositionsplaner 
inom reservområde 6. Nr 12 ligger 1969 inom reservområde 6 och 1978 inom 
mark avsatt för bostäder (B 39). Bägge fornlämningarna har markerats på 1978 års 
plankarta.

1981-08-31 godkändes en översiktlig planutredning för Östra Teleborg. Utred
ningen, som är avsedd att användas som underlag vid detaljplanering, omfattar två 
rapporter (1. inventeringar och 2. programförutsättningar). I utredningen föreslås 
områdena kring bägge fornlämningarna att undantagas från exploatering. Fornläm
ningarna finns redovisade i utredningens text och kartmaterial. Markägare: Växjö 
kommun.

Antikvariska yttranden: I Smålands museums kulturhistoriska utredning för Tele
borg 1976 framhålls att fornl. nr 11 och 12 (liksom nr 42, 16 och 17) ”är av sådan 
dignitet attt de bör bevaras för framtiden och därvid omges med så stort friområde att 
bestämmelserna i FML:s 3 § uppfylls” (s. 21). Vidare lämnas rekommendationer för 
skyddsområdets storlek samtidigt som det betonas att området bör ingå i någon 
form av markvård sprog ram (s. 23).

Kommentar: Av materialet framgår att man vid den översiktliga planläggningen 
av Östra Teleborg, tagit hänsyn till kulturminnevårdens synpunkter beträffande ett 
bevarande av gravfältet nr 11 och 12. Skälen till en snävare avgränsning av exploa
teringsområdena mot Ö än som anges i dispositionsplanen, dvs. att S delen av 
område R 6 och norra delen av B 39 undantas från exploatering, är följande (Rap
port 1, s. 24):
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□ Området utgör fornlämningsområde, vilka åtnjuter skydd enligt lag.
□ Området innehåller speciella naturvärden med ekskog i parkliknande forma

tion.
D Området är särskilt kuperat och svårexploaterat med hänsyn till lutningar och 

ytlig bergsnivå.
D Området är särskilt svårt att försörja ur VA-synpunkt, vilket kan leda till excep

tionellt höga exploateringskostnader.

Med hänsyn till redogjorda förhållanden torde en exploatering av marken i anslut
ning till fornlämningarna nr 11 och 12 läggas på framtiden. Då områdets geologis
ka och topografiska förhållanden är ogynnsamma ur exploateringssynpunkt och 
området därmed har tungt vägande skäl för ett undantagande från exploatering, 
torde det dock vara en öppen fråga huruvida marken, vid en ev. lösning av de tek
niska svårigheterna, även i framtiden kommer att undantagas från exploatering.
Fornlämning: Nr 16 och 17, Växjö stad.
Nr 16 - består av ett röse ca 19 m i diam. och ca 1,5 m h. Röset ligger på krön av 
mindre höjdrygg.
Nr 17:1 - består av ett röse med brätte, 21 m i diam. och 1, 25 m h.
Nr 17:2 - utgörs av en stensättning? 6 m i diam. Fornlämningen är belägen på 
moränrygg.

Planeringsprocessen: Nr 16: Fornlämningen berörs inte av 1969 och 1978 års 
dispositionsplaner för Teleborg. 1988-04-14 godkändes en markdispositionsplan 
för Telestad samt program för detaljplanering. I planprogrammet avses röset ligga 
inom parkmark i anslutning till område med bostäder av typ flerfamiljshus men 
också småhus.

Nr 17 berörs inte av 1969 och 1978 års dispositionsplaner för Teleborg. Där
emot ligger röset i omedelbar närhet av gränsen för Telestads markdispositions- 
plan. Marken närmast fornlämningen har utlagts som parkmark. Bägge fornläm
ningarna redovisas i planbeskrivningen. Endast nr 16 finns dock markerad på 
plankartan. Markägare: Växjö kommun.

Antikvariska yttranden: I Smålands museums kulturhistoriska utredning 1976 
framhålls att fornlämningarna nr 16 och 17 (liksom nr 11, 12 och 42) ”är av sådan 
dignitet att de bör bevaras för framtiden och därvid omges med så stort friområde att bestäm
melserna i FML:s 3§ uppfylls” (s. 21). Vidare lämnas rekommendationer för avgräns- 
ningen av skyddsområde kring rösena samtidigt som det betonas att fornlämning
arna bör ingå i någon form av markvårdsprogram (s. 23).

I länsstyrelsen remissyttrande (88-01-15) till förslaget till översiktlig markdispo
sitionsplan framhålls att ”delområde 4 bör dock ges en något annorlunda avgränsning åt 
söder så att avståndet mellan blivande bebyggelse och befintlig fornlämning (R 16) blir stör
re”.

Kommentar: Detaljplanering och exploatering har i dagsläget inte påbörjats. 
Planprogrammet förutsätter dock ett bevarande av bägge fornlämningarna (1988 
Bil. 1, s. 3).
Fornlämning: Nr 18, Växjö stad, består av en rösebotten med hällkista, ca 18 m i 
diam. och ca 0,1 m h. Fornlämningen ligger på krön av mindre höjd. Enligt uppgift 
togs röset bort och krossades till makadam vid vägbyggnad år 1933 eller 1934.

Planeringsprocessen: Området föreslås i 1969 och 1978 års dispositionsplaner 
avsättas för bostadsändamål. Röset redovisas på 1978 års plankarta.

1988-04-14 godkändes markdispositionsplan för Telestad och program för 
detaljplanering. Enligt planprogrammet skall marken utnyttjas för bostäder (flerfa
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miljshus och småhus). Planen förutsätter ett borttagande av röset. Nr 18 finns mar
kerad på plankartan för Telestad. Markägare: Växjö kommun.

Antikvariska yttranden: Smålands museum ansåg i sin kulturhistoriska utredning 
1976 att röset kunde undersökas och borttagas.

Läa lämnar 1987-11-03 tillstånd till undersökning och borttagning av fornläm- 
ningen med motiveringen att denna är av sådan art och betydelse att den inte utgör 
något hinder för förestående exploatering.

Kommentar: Detaljplanering och exploatering av området har i dagsläget (1988) 
inte påbörjats och fornlämningens borttagande ej heller verkställts.
Fornlämning: Nr 29, 30 och 31, Växjö stad.
Nr 29 - består av ett röse med hällkista, ca 16 m i diam. och ca 1,2 m h.
Nr 30 - består av ett röse med hällkista, ca 14 m i diam. och ca 0,9 m h.
Nr 31 - består av ett röse med hällkista, ca 10 - 11 m i diam. och ca 0,8 m h. 
Rösena ligger på krön och nordsluttning av låg moränrygg intill och Ö om Södre- 
sjö.

Planeringsprocessen: Fornlämningsområdet har i 1969 och 1978 års disposi
tionsplaner undantagits från planläggning och exploatering. Det har inte markerats 
på någon av plankartorna.

Fornlämningsgruppen är belägen i anslutning till torpet Lybäck. Området 
avgränsas i O av Torparvägen, i N och V av en mindre icke namngiven väg samt i 
S av ett bostadsområde med flerfamiljshus (planlagt 1972). Avståndet mellan det 
sydligaste röset nr 29 och bostadsbebyggelsen är ca 30 m. Markägare: Växjö kom
mun.

Antikvariska yttranden: Saknas. Av dispositionsplanebeskrivningen (1969, s. 2) 
framgår dock att: ”Vid torpet Lybäck finns en fornlämning, som med ett omgivande 
skyddsområde bör bevaras.” (Troligen efter las yttrande.)

Kommentar: Det översiktliga planmaterialet från 1969 visar att hänsyn tagits till 
de tre rösena genom att marken undantagits från planläggning och exploatering. 
Trots intentionerna om utläggandet av skyddsområde kring fornlämningen 1969, 
har något sådant inte utlagts. I stället har detaljplanering och exploatering av intill- 
liggande markområden medfört att fornlämningsgruppen kommit att ligga mycket 
nära större bostadsområden, och därmed fått ett mycket utsatt läge med risk för 
slitage.

Fornlämning: Nr 33, Växjö stad, består av ett röse, ca 15 m i diam. och ca 1,0 m 
h. Röset ligger på krön av moränrygg intill och SO om Södresjö.

Planeringsprocessen: Fornlämningen berörs inte av 1969 års dispositionsplan. I 
1978 års dispositionsplan ligger röset inom område 4. Först i en blivande områdes
plan kommer man att ta ställning till områdets utformning, bebyggelse och reserv
områden. Röset ligger i dagsläget inom tomtmark. Markägare: Växjö kommun.

Antikvariska yttranden: Saknas. Fornlämningen har ej heller medtagits i Små
lands museums kulturhistoriska utredning 1976.

Kommentar: Någon översiktlig planutredning har ännu inte företagits inom 
område 4. Därmed torde inte heller en exploatering av området vara nära förestå
ende. Eventuellt kan dessa förhållanden förklara avsaknanden av antikvariska 
rekommendationer för fornlämningens behandling. Likväl är det anmärkningsvärt 
att röset inte medtagits i museets utredning, vilken skall täcka hela dispositionspla- 
neområdet.
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Fornlämning: Nr 35:1-3, Växjö stad, består av 3 stensättningar, runda, 1) 9 m i 
diam. och ca 0,3 m h. 2) 6 m i diam. och ca 0,3 m h., samt 3 ) 8-9 m i diam. och 
0,3 m h. Fornlämningen ligger på krön av moränrygg Ö om Södresjö.

Planeringsprocessen: Fornlämningsområdet har i 1969 års dispositionsplan lagts 
inom ett större grönområde - Teleborgsskogen kallad. Stensättningarnas närmiljö 
föreslogs i 1969 års dispositionsplan som en smal grönyta i anslutning till Tele
borgsskogen. 1978 vidgades grönområdet betydligt i N-S riktning. Fornlämningen 
har inte markerats på någon av plankartorna.

Teleborgsskogens yta utgör idag (1988) ca 1250 x 640 m (N-S). Grönområdet 
ligger som ett friområde mellan ett östligt och ett västligt bebyggelseområde i Väst
ra Teleborg. Enligt 1969 års översiktsplan är grönområdet avsett att användas för 
fritidsändamål, bl.a. har en motionsslinga anlagts i områdets N och Ö delar. Tele
borgsskogens N del har detaljplanelagts 1978, medan den S delen har undantagits 
från planläggning. Fornl. 35 är belägen i grönområdets SV hörn, dvs. utanför plan
lagd mark. Marken N och V om fornlämningen har detaljplanerats 1971 och 
bebyggts med småhus. Avståndet mellan stensättningarna och närmaste husgrupp 
är mindre än 10 m. Markägare: Växjö kommun.

Antikvariska yttranden: Saknas. Av planbeskrivningen till 1969 års dispositions
plan (s. 2) framgår dock att: ”Övriga inom området befintliga fornlämningar är av mind
re intresse och kan borttagas efter undersökning.” Fornlämningen har ej medtagits i 
Smålands museums kulturhistoriska utredning 1976.

Kommentar: Trots avsaknanden av skriftliga remissyttranden, har man från 
antikvarisk sida rekommenderat undersökning och borttagning av fornlämningen. 
Det föreligger t.o.m. ett grävningstillstånd på nr 35 från 1971, med anledning av 
att det på platsen för gravarna skulle placeras schaktmassor i syfte att åstadkomma 
en skidbacke. Skidbackeprojektet genomfördes inte. I stället har fornlämningen 
bevarats inom ett icke detalj planelagt grönområde i omedelbar anslutning till 
bostadsbebyggelse. Bebyggelsens omfattning och närhet till fornlämningen innebär 
att denna har ett mycket känsligt och utsatt läge. Anmärkningsvärt nog har inte 
heller någon uppföljning av fornlämningens behandling gjorts i samband med 
museets utredning 1976.

Fornlämning: Nr 43, Växjö stad, består av en stensättning, rund, ca 18 m i diam. 
och ca 0,7 m h. Stensättningen ligger på krön av moränhöjd.

Planeringsprocessen: Fornlämningsområdet har i 1969 och 1978 års disposi
tionsplaner avsatts för tekniskt ändmål, vilket också gäller för den översiktliga 
planutredningen för Östra Teleborg 1981. Stensättningen har markerats på 1978 
och 1981 års plankartor. Den föreslagna markanvändningen anknyter till den idag 
befintliga - nämligen ett vattentorn. Området har ännu inte detaljplanelagts. 
Markägare: Växjö kommun.

Antikvariska yttranden: Av Smålands museums kulturhistoriska utredning 1976 
(s. 11) framgår att stensättningen vid besiktningstillfället samma år inte kunde iakt
tagas. Likväl föreslås undersökning och borttagning av fornlämningen inför even
tuell exploatering (s. 21).

Kommentar: Stensättningen har borttagits utan antikvarisk kontroll före 1976. 
Tidpunkt och orsak till borttagandet är ej känt.
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