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Författaren i inventeringsarbete. Foto: Gunilla Roos.
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Det skånska skogslandskapet är rikt på värdefulla kulturmiljöer med en mångfald av lämningar från 
gångna tider. Forn- och kulturlämningar är skyddade enligt lag men tyvärr riskerar många att skadas 
i skogsbruket. Kunskapen om var det finns lämningar och förståelsen av dom är därför viktig. Riksan-
tikvarieämbetets kulturmiljöregister innehåller uppgifter om de lämningar man hittills fått kännedom 
om och är en viktig informationskälla. Jag berättar här om de inventeringsprojekt som registret bygger 
på och hur man resonerat kring bedömningar av olika lämningstyper. Här finns ett särskilt fokus på den 
senaste så kallade Skog och historia-inventeringen, dess omfattning och resultat i stora drag. 

Skogsstyrelsen var huvudman för projektet medan Regionmuseet Kristianstad stod för den arkeologiska 
kompetensen och ansvarade för kvalitetssäkringen i projektet. De typer av forn- och kulturlämning som 
är vanligast i Skånes skogar beskrivs enligt den terminologi som används i Fornsök, kulturmiljöregist-
rets sökfunktion på nätet. Att förstå och tolka informationen rätt kan vara svårt för den oinvigde, men 
förhoppningsvis kan den här skriften göra det lättare.

Brita Tronde
Kristianstad 2020
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Inventeringar av forn-och kulturlämningar i Skåne

Skåne är ett förhållandevis skogfattigt län. Totalt 
är ca 70 % av landskapet uppodlat och särskilt de 
södra och västra delarna av Skåne är närmast att 
karakterisera som helåkersbygder. Landskapet 
har långt tillbaka i tiden varit till stora delar löv-
skogsbeklätt, men i ett något kortare historiskt 
perspektiv har stora delar av landskapet varit mer 
öppet än det är nu. Mycket av vår tids skogsmark 
var för ett par hundra år sedan ett öppet betes-
landskap med gräsmarker, ljunghedar och mindre 
åkrar. Det betyder också att dagens skånska 
skogar till stor del är kulturpåverkade med spår 
och lämningar efter människors verksamhet. 
Knappast någonstans i Sverige ligger lämning-
arna så tätt som här. Under de senaste 50 åren har 
flera inventeringar av forn- och kulturlämningar i 
Skåne genomförts. Riksantikvarieämbetets forn-
minnesinventeringar under 1900-talet följdes på 
2000-talet av Skogsstyrelsens projekt Skog och 
historia. De lämningar man funnit har dokumen-
terats i Riksantikvarieämbetets fornminnesregis-
ter, numera omdöpt till kulturmiljöregistret. Där 
finns information samlad om de kända lämning-
arna. Som användare är det viktigt att känna till 
registrets begränsningar, framförallt att det finns 
luckor i form av okända lämningar. Man bör också 
vara medveten om att hittills oupptäckta lämning-
ar omfattas av samma lagstiftning som de redan 
kända. Informationen i kulturmiljöregistret når 
man via sin dator i det som heter Fornsök. Dit 
länkas man också från Skogsstyrelsens sökfunk-
tioner Mina sidor och Skogens pärlor. 

Riksantikvarieämbetets fornminnes- 
inventering 

Fornminnesinventering för den ekonomisk kartan 
över Sverige påbörjades 1938 efter ett riksdags-
beslut året innan och pågick fram till 1977. Mal-
möhus och Kristianstad län var bland de sista att 
inventeras under åren 1969–1973. 

Då hade en revideringsinventering av andra 
län i Sverige redan påbörjats. I dåvarande Malmö-

hus län gjordes revideringen först 1985–1987 och 
i Kristianstad län 1992–1996. Både den så kallade 
förstagångsinventeringen och den senare revide-
ringen var knutna till Lantmäteriets utgivning av 
den ekonomiska kartan. Det styrde vilka områden 
som skulle kartläggas och drev också på arbets-
takten för inventeringarna. Själva fältarbetet, som 
utfördes av säsongsanställda arkeologer, bestod i 
att söka igenom terrängen för att finna lämningar. 
Rekognosceringen fick koncentreras till de ter-
rängavsnitt som verkade lovande på olika sätt. 
Kanske fanns där fornlämningar sen tidigare eller 
andra goda förutsättningar för det man letade 
efter. När en lämning påträffades prickades den 
in på en fotokarta som var underlagskarta till eko-
nomiska kartan. Med hjälp av flygbildstolkning, 
kompass och stegning skulle lämningarna ritas 
in på rätt ställe. Den skriftliga dokumentationen 
gjordes med blyertspenna i en inbunden inven-
teringsbok enligt särskilda beskrivningsmallar. 
Fast anställd personal, så kallade platsledare, 
granskade och bedömde allt som inventerarna 
noterat. Uppgifterna från fornminnesinvente-
ringen samlades sedan i Fornminnesregistret och 
originalhandlingarna förvarades på Riksantikva-
rieämbetet i Stockholm. Fornlämningar synliga 
ovan jord redovisades på den tryckta ekonomiska 
kartan med så kallade run-R och ibland med en 
upplysningstext. Förstagångsinventeringen var 
främst inriktad på förhistoriska lämningar, inte 
minst forngravar. Revideringsinventeringen kom 
att omfatta fler sorters lämningar, men fortfaran-
de med tyngdpunkten i förhistorisk tid. I Skåne 
registrerades framförallt gravar vid förstagångs-
inventeringen. Revideringsinventeringen foku-
serade däremot på stenåldersboplatser eftersom 
Skåne var erkänt rikt på sådana. Den för tillfället 
tillgängliga åkermarken inventerades och när kon-
centrationer av boplatsmaterial som slagen flinta 
hittades registrerades områdena på kartorna. Ef-
tersom platserna saknade säkra avgränsningar 
aviserades dom med ett run-R inom parentes på 
den tryckta kartan. Under 1980-talet hade man 
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Inventering på kalhygge.

börjat uppmärksamma en annan sorts lämningar, 
framförallt i skogsmark. Det var odlingslämningar 
som bestod av röjda ytor och stenar upplagda i 
små rösen. Vid inventeringar i Småland hade 
man noterat att det fanns ett rumsligt samband 
mellan den här sortens röjningsröseområden och 
förhistoriska gravar och börjat undersöka saken 
närmare. Det visade sig då att lämningarna även 
kunde vara samtida. Så smått började man re-
gistrera röjningsröseområden i Skåne, framförallt 
under revideringsinventeringen i gamla Kristian-
stad län på 1990-talet där det gjordes i allt större 
omfattning. Av den anledningen finns en påtag-
lig skillnad i vad som registrerats i olika delar av 
Skåne under 1980- respektive 1990-talen. När 
man använder informationen i Fornsök bör man 
alltid tänka på bakgrunden till hur det ser ut som 
det gör. Allt bygger också på att någon varit på 

plats och haft möjlighet att se vilka lämningar som 
finns där, kunskap att bedöma dom och tid att 
dokumentera. 
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Arbetsbild från kvalitetssäkring i Skog och historia-projektet.
Karta, kompass och pennor; utrustning vid analog inventering.
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Skog och historia-inventeringen

Skog och historia var ett riksomfattande arbets-
marknadsprojekt inriktat på att inventera och 
dokumentera kulturlämningar i skogsmark. Det 
pågick från mitten av 1990-talet och drygt 10 år 
framåt. Dåvarande Skogsvårdsstyrelsen i Värm-
land var initiativtagare. Under samma tidsperiod 
avvecklades Riksantikvarieämbetets fornmin-
nesinventering och Skog och historia kom på så 
sätt att överta den uppgiften. Till skillnad från 
fornminnesinventeringen utfördes själva rekog-
nosceringen inte av personer som var utbildade 
arkeologer eller kulturvetare. Deltagarna hade 
varierande bakgrund ifråga om utbildning och 
tidigare arbete, men med den gemensamma 
nämnaren långtidsarbetslöshet. Tanken var att 
de förutom en meningsfull sysselsättning även 
skulle få hjälp att komma vidare till nya jobb. 

Projektet var ett samarbete mellan Kulturmiljö-
vården, Skogsvårdsstyrelsen/Skogsstyrelsen och 
Arbetsmarknadsverket. I Skåne pågick invente-
ringen mellan åren 2003 och 2007 och genom-
fördes i Skogsvårdsstyrelsens regi. Projektet hade 
som störst omfattning från 2004 då den särskilda 
arbetsmarknadspolitiska satsningen ”Gröna Jobb” 
lanserades. I Skåne anställdes nästan hundra in-
venterare, en projektledare och flera arbetsledare 
på Skogsvårdsstyrelsen samt ett antal arkeologer 
på Regionmuseet för att arbeta med projektet. Två 
av arkeologerna på Regionmuseet hade tidigare 
arbetat med fornminnesinventering, men i stort 
sett hade övriga deltagare ingen sådan erfarenhet.  
Under projekttiden rekognoscerades ca 15 % av 
Skånes skogsmark och mer än 12 000 lämningar 
hittades. Dokumentationen av de lämningar man 
påträffade bestod av en inprickning på en inplas-
tad papperskarta och med tillhörande beskriv-
ning på blankett med löpande numrering. Till 
hjälp med lokaliseringen användes handburna 
GPS-mottagare. De vanligaste lämningstyperna 
var sådana som tidigare inventeringar prioriterat 
bort på grund av tidsbrist. Det handlade framfö-
rallt om kulturlämningar från historisk tid som 
torplämningar, stenmurar, kvarnlämningar och 
odlingslämningar. 

När projektet avvecklades 2007 på grund av 
förändrad arbetsmarknadspolitik fanns en stor 
mängd information om lämningar i skogen, men 
hur skulle den komma till nytta? För att invente-
ringsmaterialet skulle vara tillförlitligt krävdes att 
en behörig arkeolog bedömde både lämningens 
karaktär och läge på kartan. Fornminnesregistret 
hade digitaliserats vid den här tiden och alla kva-
litetssäkrade uppgifter från inventeringen skulle 
införas i det. Finansieringen var osäker, men så 
småningom skapade man ett särskilt kvalitetssäk-
ringsprojekt genom en överenskommelse mellan 
Skogsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet. Läm-
ningarna bedömdes och registrerades digitalt i 
FMIS (Fornminnesinformationssystemet). Det 
omfattande arbetet, som i Skåne utfördes av en 
eller periodvis två arkeologer, avslutades inte 
förrän våren 2018. Vid det laget hade mer än 
14 000 forn- och kulturlämningar registrerats. 

Vilka områden omfattades då av Skog och his-
toria-projektet? Som tidigare nämnts är bara ca 
15% av skogsmarken i Skåne Skog och historia-
inventerad. Vilka områden som faktiskt kom att 
bli föremål för inventeringen hade olika orsaker. 
Initialt tog man från Skogsvårdsstyrelsen och 
Regionmuseet kontakt med de lokala arbets-
förmedlingarna. Särskilt kommuner med hög 
arbetslöshet nappade och rekryterade långtids-
arbetslösa till projektet. Det byggde i stort på 
frivillighet, men hade ibland karaktären av anvis-
ning. Förutom vilka kommuner som deltog styrde 
även tillgången på lämpliga arbetslokaler vilka 
områden som skulle inventeras. Från kulturmil-
jövårdens sida fanns dessutom ett önskemål att 
få en ny översyn av de områden som fornmin-
nesinventerades på 1980-talet eftersom det fanns 
brister i redovisningen av främst röjningsröse-
områden. Inventeringen organiserades socken-
vis, men tyvärr hann inte alla berörda socknar 
bli helt färdiga innan projektet avvecklades 2007. 
Om arbetet genomförts på ett systematiskt vis är 
det relativt lätt att se vad som inte har gjorts. I 
de inventerade områdena ligger lämningarna då 



12

Karta ur Fornsök som visar skillnaden mellan Skog och historia-
inventerade områden och omgivande ”tomma” områden.

tätt på kartan i Fornsök och om det är helt tomt 
i angränsade områden kan man förstå att det är 
ytor som inte hanns med. Svårare är att bedöma 
tomma ”hål” inom lämningstäta områden. An-
tingen finns där ingenting eller har man inte 
arbetat i området. Grupper som arbetade inom 
projektet hade inte alltid samma förhållningssätt 
till arbetet. Medan vissa arbetade systematiskt 
med närmast skallgång kunde andra överge ett 
område som upplevdes tråkigt till förmån för ett 
annat. Projektet genomfördes med en relativt 
hög grad av självständigt arbete, vilket är bra att 
tänka på när man studerar resultaten. Den karta 
som redovisar var inventeringen gjorts får ses som 
tämligen översiktlig. På detaljnivå är det tyvärr 
inte möjligt att visa vad som rekognoscerats och 
inte. Sammanfattningsvis finns alltid risken, eller 
snarare möjligheten, att tomma områden i Kul-
turmiljöregistret kan innehålla lämningar. Ter-
rängen kan naturligtvis ge en ledtråd till hur det 
förhåller sig. I mossmarker eller mycket otillgäng-
liga blockrika områden kan det ju verkligen helt 
saknas lämningar. 

Hur kan man sammanfatta resultaten från ett 
så stort projekt? Utöver de drygt 12 000 lämning-
arna som inventerats fram av deltagarna tillkom 
ytterligare objekt vid granskningsarbetet och re-
sultatet blev totalt 14 561 registreringsenheter. I 
verkligheten handlar det om långt fler lämningar 
eftersom till exempel ett område med röjningsrö-
sen innehåller många sådana. 

I uppstarten av projektet diskuterades vilka 
lämningar som skulle tas med och beskrivas. 
Landskapet bär spår av allehanda mänsklig ak-
tivitet från gångna tider. Tidigare inventeringar 
hade koncentrerats till de allra äldsta lämning-
arna och kanske framförallt medvetet anlagda 
sådana. Det är skillnad på om man byggt upp 
något med en tanke om funktion eller om man 
efterlämnat andra spår i landskapet. Exempel på 
det sistnämnda kan vara olika täktverksamheter 
av sten-, grus- eller torv. Den typen av lämningar 
beslutade man att bara registrera i begränsad 
omfattning. Äldre grustäkter är väldigt vanligt 
förekommande och det skulle inte vara praktiskt 
möjligt att ta med dom. Däremot registrerades en 

del stenbrott och torvtäkter, men inte alls konse-
kvent. En annan fråga som diskuterades flitigt var 
hur stenmurar skulle behandlas. Det fanns många 
synpunkter från olika håll inom kulturmiljövår-
den och man kom inte till beslut förrän invente-
ringen pågått en tid. Från skånsk horisont tyckte 
man sig se att många hägnader kunde vara av hög 
ålder och att de var i högsta grad intressanta. Att 
registrera dom skulle innebära en hög arbetsbe-
lastning på grund av det stora antalet, samtidigt 
skulle möjligheten inte återkomma. I några av 
de första socknarna som inventerades har man 
knappast alls tagit med murarna. Arbetsledare 
och arkeologer kunde inte ge ett tydligt besked i 
projektets inledning och därför cirkulerade olika 
uppgifter om hur lämningarna skulle hanteras. 
Vad som också bör påpekas angående hägnader-
na är att man ibland har registrerat murar i befint-
liga gränser. Där gick också instruktionerna isär 
under en period av projektet. En hägnad i gräns är 
inte att betrakta som övergiven lämning och bör 
inte vara registrerad. Inte desto mindre bör man 
i skogsbruket ta hänsyn även till dessa murar och 
därför fanns argument för att registrera dom. Där 
skiljer det sig alltså mellan olika områden. 

Den allra största kategorin lämningar som pro-
jektet resulterade i blev just hägnader och häg-
nadssystem. Eftersom de lämningarna inte hade 
registrerats i tidigare inventeringar syns tydligt 
vilka områden som Skog och historia-inventerats. 
Där finns ofta ett nät av linjer med klar gräns mot 
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de ytor som inte är inventerade. Det är därför 
viktigt att tänka på varför kartbilden ser ut som 
den gör. Att lämningar saknas i registret behöver 
inte betyda att det inte finns några. Resultaten 
från Skog och historia visar tvärtom att Skånes 
skogar ofta är väldigt innehållsrika vad gäller kul-
turlämningar. 

Den näst största kategorin lämningar är gamla 
odlingslämningar, så kallad fossil åkermark. I all-
mänhet rör det sig om områden med röjnings-
rösen. Redan vid fornminnesinventeringen på 
1990-talet registrerades många sådana områden. 
Ytterligare nästan tvåtusen hittades inom Skog 
och historia-projektet. En del av områdena är 
sådana som man tidigare bedömt som relativt 
sentida. I det här fallet betyder det medeltida 
och yngre. Fornminnesinventeringen fokusera-
de nämligen på det man bedömde som odlings-
marker från brons- och järnålder. Områden med 
fossil åkermark bestående av både röjningsrösen 

Röjningsrösen i Hädensjö, Tjörnarp socken. 

och bandformiga åkrar har troligen ett medeltida 
ursprung och många sådana har nu tillkommit i 
Fornsök. En annan sorts områden som man ti-
digare avfärdat som sentida är sådana med små 
röjningsrösen upplagda på block eller stenar upp-
staplade i små samlingar. Vår kunskap om dessa 
är relativt liten, men sannolikt kan även de vara 
av hög ålder. 

Tredje största kategorin lämningar som Skog 
och historia resulterat i är lägenhetsbebyggelse. 
Begreppet är kanske inte allmänt känt, men den 
vanligaste typen av lägenhetsbebyggelse är tor-
plämningar. I projektet registrerades 1230 sådana, 
oftast med flera husgrunder på varje plats. Under 
tiden som kvalitetssäkringen pågick kom en ny 
skrivning av lagen som i praktiken ändrade den 
antikvariska bedömningen av torplämningar. 
Efter att tidigare i allmänhet ha bedömts som 
övriga kulturhistoriska lämningar kom merpar-
ten att utgöra fornlämningar.
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Karta ur Fornsök.

Kulturmiljöregistret/Fornsök

Att använda Fornsök 

Fornsök är enligt Riksantikvarieämbetets egna 
ord en webbaserad söktjänst som innehåller infor-
mation om alla kända registrerade fornlämningar 
och övriga kulturhistoriska lämningar i Sverige. 
Man kan söka fram lämningar direkt i kartan eller 
via textfält. Den information som visas i Fornsök 
ligger lagrad i Kulturmiljöregistret (KMR). Det 
är yrkesverksamma arkeologer och länsstyrelse-
handläggare som arbetar med arkeologi och kul-
turmiljö som lägger in information i KMR. Man 
kan tillägga att de allra flesta lämningarna har 
registrerats i samband med de stora inventerings-
projekten. 

När man öppnar Fornsök får man fram en karta 
över hela Sverige. På den kan man zooma in till 
det område som intresserar en. De registrerade 
lämningarna visas som ytor, punkter och linjer på 
kartan. Riksantikvarieämbetet förklarar: 

En lämning kan bestå av en eller flera av dessa geo-
metrier. Lämningarna visas med olika färg utifrån 
vilken antikvarisk bedömning lämningen har. Vid 
en antikvarisk bedömning tar man ställning till om 
lämningen är en fornlämning, en möjlig fornlämning 
eller en övrig kulturhistorisk lämning. De lämningar 
som funnits men nu är borta, eller som inte är bekräf-
tade i fält utan bara är baserade på en uppgift, har 
ingen antikvarisk bedömning. Därför står det Ingen 
antikvarisk bedömning på dessa.

Om man vill kan man söka direkt på ett särskilt 
lämningsnummer eller ett geografiskt område. 
Vidare finns ett antal sökfunktioner på lämnings-
typer och dylikt. Sökfunktionerna utvecklas fort-
löpande och kommer att innehålla fler möjligheter 
framöver. I skrivande stund är dock möjligheterna 
relativt begränsade. Det finns alternativa bak-
grundskartor att välja; den topografiska kartan, 
ett ortofoto, terrängsskuggning eller terränglut-
ning. I de två sistnämnda syns terrängformationer 
och inte sällan framträder fornlämningarna på de 

kartorna. Fastighetsgränser och sockengränser 
kan man få fram genom särskilda val. 

I Skogsstyrelsens e-tjänst Skogens pärlor finns 
information om värdefulla skogsmiljöer i form av 
nyckelbiotoper, naturvärden och områdesskydd. 
Där finns också informationen om forn- och kul-
turlämningar och vill man veta mer länkas man 
direkt till Fornsök.

Vad är då en fornlämning och vad innebär det? 
För att en lämning ska vara automatiskt skyddad 
enligt kulturmiljölagen behöver den uppfylla tre 
så kallade rekvisit. Den ska vara en lämning efter 
människors verksamhet under forna tider som har 
tillkommit genom äldre tiders bruk och är var-
aktigt övergiven. Lämningen behöver dessutom 
vara tillkommen före år 1850. Fornlämningar är 
också de naturbildningar som ålderdomliga bruk, 
sägner eller märkliga historiska minnen är knutna 
till eller en lämning efter äldre folklig kult.

Det kan vara svårt att förstå varför vissa läm-
ningar är bedömda som fornlämningar och andra 
inte. Ibland förefaller den antikvariska statusen 
som syns i Fornsök vara inkonsekvent och så kan 
mycket väl vara fallet. Det handlar dock främst 
om när lämningen registrerades och vad som var 
praxis för bedömning vid den tidpunkten. När 
det gäller fossil åkermark som röjningsröseom-
råden har kunskapen om dessa vuxit fram under 
flera årtionden då olika inventeringar pågått. I 
början av 1990-talet ställde man upp krav på hur 
röjningsröseområden skulle se ut för att bedömas 
som fornlämningar. Det skulle vara stora och 
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sammanhängande områden med vad som kall-
lades ”hackerör”. Det var små, runda och låga 
röjningsrösen som kunde antas vara förhisto-
riska. Med tiden har statusen som fornlämning 
kommit att omfatta alltfler områden. Inte minst 
för att odlingsspår från medeltid och tiden före 
jordbruksskiftena verkligen uppfyller rekvisiten 
i kulturmiljölagen. Dessutom har det visat sig att 
röjningsrösenas utseende inte alltid kan utgöra 
en säker grund för bedömningen. 

Det finns fler exempel på lämningstyper där 
bedömningarna varierat genom tiderna. Under 
vissa perioder har stenvalvsbroar bedömts som 
fornlämningar. I den aktuella rekommendationen 
från Riksantikvarieämbetet kan man nu läsa: 

Stenvalvsbroar vars tillkomsttid kan antas vara före 
1850 och som uppfyller de överordnade rekvisiten 
kan bedömas som fornlämning. För att kulturmil-
jölagens rekvisit varaktigt övergiven ska anses vara 
uppfyllt får inte bron användas alls, inte heller för 
gångtrafik. Stenvalvsbroar representerar en teknik 
som i princip inte används idag vid nybyggnation av 
broar och därmed anses den typen av broar uppfylla 
rekvisitet äldre tiders bruk.

Notera att bron inte ens får användas för gångtra-
fik för att bedömas som fornlämning. Merparten 
av de broar som är registrerade som fornläm-
ningar torde dock användas på ett eller annat 
sätt om de inte är totalt raserade. Där finns alltså 
en inbyggd motsättning i lagens skrivning. Vissa 
typer av lämningar kanske inte kan uppfylla över-
givenhetsrekvisitet så länge dom är bevarade. Det 
gäller också gamla vägar och stigar som mer eller 
mindre försvinner då de inte används längre. Där 
finns ett dilemma för kulturmiljövården!

Med den relativt nya skrivningen i lagtexten att 
lämningen behöver vara tillkommen före 1850 för 
att bedömas som fornlämning har medfört sär-
skilda svårigheter. I många fall kan man inte veta 
eller ens ta reda på om den lämning man står inför 
har åldern inne. Riksantikvarieämbetet har därför 
rekommendationer för vilka typer av lämningar 
som bör bedömas som fornlämningar respektive 
övriga kulturhistoriska lämningar. Enligt gällande 

rekommendation bedöms torplämningar som 
fornlämningar men stenmurar som övriga kultur-
historiska lämningar så länge man inte har kunnat 
fastställa åldern. Om man vet att ett torp är anlagt 
efter 1850 är det alltså inte en fornlämning. Och 
på motsvarande sätt kan man ha belägg för att en 
hägnad är äldre än 1850 och då vara fornlämning. 
Länsstyrelsen kan göra särskilda fornlämnings-
förklaringar för att skydda även senare tillkomna 
lämningar.

Det är sammanfattningsvis inte helt lätt att 
förstå vad som är fornlämning eller kulturhis-
torisk lämning om man använder Fornsök. Ef-
tersom fornlämningen har ett betydligt starkare 
skydd i lagen är det viktigt att försöka ta reda på 
vad som gäller. Därför bör man alltid vända sig till 
sakkunskapen när man undrar över något och då 
i första hand till länsstyrelsen som är den beslu-
tande myndigheten.

Lämningstyplistan 

I Riksantikvarieämbetets informationssystem 
för fornlämningar Kulturmiljöregistret/ Fornsök 
används begreppet lämningstyper. Det finns en 
lista med 167 lämningstyper som används för 
både enskilda kulturlämningar och grupper av 
sådana. De senare kallas för sammansatta läm-
ningstyper och används för områden med flera 
lämningar som man bedömer hör samman funk-
tionellt, kronologiskt och rumsligt. De enskilda 
lämningstyperna kan ha underliggande infor-
mation i lera led som benämns egenskapstyper 
och egenskapsvärden. Lämningstyplistan är ett 
verktyg vid registrering av kulturlämningar och 
kan ibland upplevas som begränsande. Ute i verk-
ligheten finns lämningar som inte riktigt passar in 
någonstans. Det finns en lämningstyp som heter 
Övrigt och den har kommit till nytta i sådana 
lägen. Tyvärr gömmer sig en del lämningar där 
som borde ha klassificerats på annat sätt.

Lämningstyplistan med rekommendationer för 
antikvarisk bedömning finner man på Riksantik-
varieämbetets hemsida. För att en lämning ska 
bedömas som fornlämning ska den uppfylla flera 
olika kriterier formulerade i lagtexten och det 
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Svedjerösen i Näsum.

utgör grunden till rekommendationerna. Då mer-
parten av lämningar av viss typ kan antas ha ett 
ursprung före eller efter 1850 blir det avgörande 
för den generaliserande bedömningen. Man bör 
vara medveten om att lämningstyplistan är under 
ständig utveckling och uppdatering. Begreppen 
kan komma att förändras och även rekommenda-
tionerna för antikvariska bedömningar. Rekom-
menderade bedömningar används framförallt då 
en lämnings tillkomsttid inte är känd eller då det 
inte finns möjlighet att forska vidare i saken.

I det följande beskrivs de vanligaste lämnings-
typerna i Skånes skogsmarker. Indelningen i kate-
gorier är trogen den som används i Fornsök, men 
urvalet är på intet vis fullständigt. Riksantikvarie-
ämbetets definition anges inledningsvis för varje 
lämningstyp.
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De vanligaste lämningstyperna i Skånes skogar

Agrara lämningar

Fossil åker och Område med fossil åkermark

Definition: Fossil åker: Varaktigt övergiven åker-
mark, formad genom äldre tiders brukningsmetoder.
Område med fossil åkermark: Lokal med olika 
typer av åkerbrukets lämningar.

I de skogbeklädda delarna av Skåne finns många 
fornlämningsområden med det arkeologer kallar 
Fossil åker. På lantmäteriets fastighetskartor 
finns upplysningstexten Fornåkrar för samma 
områden. Inget av begreppen är helt lyckade för 
att beskriva vad det handlar om. Definitionen 
talar om äldre tiders brukningsmetoder. Med det 
avses att lämningen ska uppvisa specifika form-
element. De allra flesta fossila åkrarna i Skåne 
består av röjningsröseområden, vilket betyder 
att de enda odlingsspåren består av röjningsrö-
sen. Röjningsröseområden brukar man ofta be-
skriva som förhistoriska och då talar man också 
om hackerörsområden. Med det menar man att 
marken bearbetats med hacka och röjningsrö-
sena är handplockade, relativt små och låga. I ett 
område som odlats med årder eller plog bildas 
odlingsspår såsom terrasskanter och åkerhak, 
vilket enligt definitionen inte ska finnas i dessa 
områden. De registrerade röjningsröseområdena 
i Skåne, vilka är flera tusen, har emellertid en stor 
variation både till karaktär och ålder. Utseendet 
på röjningsrösen kan variera mycket och dess-
utom är det vanligt att flera tidsskikt uppträder 
inom ett och samma område. Röjningsrösen har 
ofta påförts sten i skilda odlingsfaser. Torpbe-
byggelse ligger till exempel ofta i områden med 
äldre fossil åkermark. Bilden är alltså långt mer 
komplex än vad man kanske tror och att reda ut de 
historiska sambanden och tidsskikten är inte lätt. 
Ibland finns hjälp att få i de historiska kartorna, 
men inte alltid. Vid de inventeringar som gjorts 
har inte tiden funnits att fördjupa sig utan man 
har koncentrerat sig på att avgränsa områden med 

odlingslämningar. Beskrivningarna är ganska 
schematiska och antalet röjningsrösen bara en 
uppskattning. 
Den sammansatta lämningstypen Område med 
fossil åkermark innehåller också oftast röjnings-
rösen, men tillsammans med ålderdomliga 
odlingsspår. Särskilt under Skog och historia-
inventeringen har man träffat på och registrerat 
en särskild typ av fornlämningsområden där det 
förutom röjningsrösen finns bandformiga åkrar. 
De bandformiga åkrarna avgränsas av terrasskan-
ter eller låga vallar av jord och sten. Åkrarna kan 
vara svåra att se för ett ovant öga, men röjnings-
rösena är relativt stora och tydliga. När sådana 
här områden ligger direkt i anslutning till de his-
toriska byarnas åkermark tolkas det som rester 
i utkanten av ett äldre odlingssystem. När man 
däremot finner sammanhängande områden 
längre från nuvarande bebyggelse tror man att 
det rör sig om odlingsmark till ödegårdar. Det kan 
vara bosättningar som etablerats under medelti-
den och övergivits för hundratals år sedan. Ibland 
så tidigt som i mitten av 1300-talet vid tiden för 
digerdöden. Ibland finns traditioner eller namn, 
som till exempel ”Sjunkegård” på Söderåsen, ”en 
gård som sjunkit i jorden” enligt uppteckningar i 
ortnamnsarkivet. Andra intressanta exempel är 
”Mellan Århult ” i Hjärnarp socken och ”Gyls-
torp” i Visseltofta socken där indikationer på 
försvunnen bebyggelse finns även i äldre källma-
terial. Regionmuseet karterade och undersökte 
områden med bandparceller och röjningsrösen 
vid Gylstorp efter stormen Pers härjningar 2008. 

Fossil åker med röjningsrösen kan utöver det 
som beskrivits se ut på andra sätt och har då 
ofta tolkats som relativt sentida. Det kan vara 
områden med små, fint upplagda röjningsrösen 
och då brukar man tala om ”torprösen”. Ibland 
finns ett klart samband med torplämningar, men 
långt ifrån alltid. En annan sorts röjningsrösen 
består av mindre stensamlingar upplagda på block 
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och det har ibland tolkats som spår efter ”bråne”, 
det vill säga en svedja. Kunskapen om den här 
typen av äldre tiders röjningsrösen är begränsad 
och ibland är den antikvariska bedömningen svår 
att göra. Gemensamt för områdena är dock att de 
ligger i skogsmark och att de uppfyller kulturmil-
jölagens krav för att bedömas som fornlämnings-
områden. 
I Fornsök finns enstaka exempel på registreringar 
av klart sentida odlingslämningar, bedömda som 
övriga kulturhistoriska lämningar. Det kan vara 
enstaka större röjningsrösen eller sten som i sen 
tid tippats i skogsmark.

Riksantikvarieämbetet arbetar för närvarande 
med nya definitioner och rekommendationer vad 
gäller lämningstypen fossil åker.

Att tänka på: Det är inte bara själva röjningsrö-
sena som är fornlämningar utan även ytorna där-
emellan. Det kan finnas samtida boplatser inom 
området. Bandformiga åkrar kan vara svåra att se 
och skadas lätt vid skogliga åtgärder. Ett tips är att 
titta på Fornsöks karta med terrängskuggning där 
åkeravgränsningarna ofta är synliga. Kom ihåg 
att det finns en stor komplexitet i den här läm-
ningstypen. Samma områden kan innehålla flera 
tidsskikt.

Hägnad, stenmur och hägnadsvall

Definition: Hägnad: Anordning för att hägna in 
och avskilja ett område eller för att binda samman 
det med andra.

Hägnader kan ha en såväl praktisk, administrativ 
som symbolisk funktion eller kan vara en kombi-
nation av flera. Den praktiska funktionen består 
främst i att stänga djur inne eller ute från ett visst 
markområde. Alltsedan förhistorisk tid har det 
funnits hägnader i Sverige. De äldsta brukar be-
nämnas stensträngar då dom består av en låg ner-
rasad mur. Utöver det brukar man kategorisera 
hägnaderna som stenmurar eller hägnadsvallar. 
De förstnämnda består precis som det låter av 
stenar upplagda i en mur. Hägnadsvallar består 
mest av jord, men kan också ha förstärkning av 

stenar. Det man i Skåne kallar stengärden är 
samma sak som stenmurar och följaktligen är 
vallagärden detsamma som hägnadsvallar. De 
begrepp som används i Fornsök är också de som 
företrädesvis kommer att användas i texten.
 I de stenfattiga södra delarna av Skåne är häg-
nadsvallarna dominerande. Samtidigt finns det 
områden i de stenigare markerna i nordvästra 
Skåne där de också är relativt vanliga. Inte sällan 
återfinns de då i gamla gränser mellan in- och utä-
gomark, vilket tyder på hög ålder. Före skiftena 
gick tamboskapen på utmarken och betade. Då 
var det viktigt att hålla dom utanför inägomarkens 
åkrar och ängar. De här hägnadsvallarna har ofta 
ett dike och en sten-förstärkning på utsidan för 
göra det ännu svårare för boskapen att ta sig över. 
Lokalt kallas de för jorddikargärden eller längre 
upp i landet för gropavallar. 

Stenmurarna kan förenklat delas in i två huvud-
grupper; enkelmurar och dubbelmurar. Enkel-
muren är i princip bara en rad av stenar lagda på 
varandra. Ibland är de understa lagren dubbla för 
att få mer stabilitet. Enkelmuren är lätt och snabb 
att lägga, men är ömtålig och rasar lätt. Dubbel-
murar är anlagda med nergrävda grundstenar och 
i dubbla rader. Ofta är dubbelmuren byggd i skal-
mursteknik med en fyllning av mindre stenar där-
emellan. Det finns många mellanformer och en 
stenmur kan ändra karaktär och utseende längs 
sin sträckning. Stenmaterialet i murar kan variera 
både i storlek och karaktär. Generellt kan man säga 
att de äldre murarna är uppbyggda av natursten-
ar och att yngre murar består mer av kluvna och 
sprängda stenar. Enkelmurar brukar också antas 
vara äldre än dubbelmurar. I vår tids skogsmark, 
den gamla byns allmänna betesmark, finns häg-
nadssystem med mer eller mindre terränganpas-
sade stenmurar som slingrar sig fram i landskapet. 
Där är enkelmurar vanliga och de dubbelmurar 
som förekommer är ofta enklare upplagda och ger 
ett ålderdomligt intryck. Möjligen är detta spår 
efter äldre odlingsytor på utmarken som man 
velat skydda från betande boskap. Svedjor med 
odling av rovor och råg eller små slåtterängar kan 
vara exempel på det.  Sådana odlingsmarker syns 
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Hägnadsvall i Tåssjö socken.

Enkelmurar i hägnadssystem, Tåssjö socken, t.v. 
Stenmur i gammal vångagräns, Österslöv socken, t.h.oftast inte i det historiska kartmaterialet och är 

därför svåra att bedöma åldern på. I kanterna till 
sentida åkrar och i gränser anlagda vid laga skifte 
dominerar dubbelmurar av kantigt stenmaterial 
och med mer sentida karaktär. 
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Att tänka på: Hägnaderna i ett sammanhäng-
ande system kan bestå av både murar och vallar 
av skiftande ålder och karaktär. Ett hägnadssys-
tem är bara en registreringsteknisk term. Den re-
kommenderade antikvariska statusen är Övrig 
kulturhistorisk lämning, men man bör tänka på 
att många hägnader kan vara värdefulla fornläm-
ningar med rötter i medeltiden.

Hägnad, övrig

I Skåne finns en särskild sorts anläggningar som 
insorterats under lämningstypen övriga hägna-
der. Det är små fållor eller inhägnader som av 
tradition kallas svinabodar. I Skog och historia-
inventeringen kom dessa att beskrivas som ol-
lonsvinsfållor. De är oftast anlagda med en kort 
stenmur intill ett stort stenblock eller en berg-
vägg. I dagsläget är mer än 250 ollonsvinsfållor 
registrerade i de norra delarna av Skåne och då 
kan man nog anta att det finns mångdubbelt kvar 
ute i skogarna. Fållorna härrör sannolikt från den 
tid då ollon från både ek och bok var viktig som 
föda för svinen. Så länge skogarna var byns ge-
mensamma utmark reglerades tillgången till ol-
lonskogen utifrån mantal. Ju fler mantal gården 
hade desto fler grisar kunde släppas ut i skogen. 
Detta skedde framförallt under höstarna och 
svinen åt både bok- och ekollon. Exakt hur svi-
nabodarna användes är inte helt klarlagt. Enligt 
vissa uppgifter har fållorna använts till att stänga 
in och skydda griskultingarna från vilda djur när 
svinen var i ollonskogen. Andra berättelser gör 
gällande att vuxna grisar eller svinaherdar kunde 
ha sökt skydd och övernattat i bodarna. I åtmins-
tone en av alla svinabodar som registrerats finns 
en ugnsliknande anläggning, vilket styrker den 
senare teorin. Kunskapen om de här lämningarna 
är begränsad, men man kan konstatera att dom är 
vanliga och ligger tätt i vissa områden. 

I Skåne finns enstaka större närmast runda 
inhägnader som också skulle ha använts i han-
teringen av byns tamdjur. Det finns till exempel 
en sådan i närheten av Hovdala slott, vilken be-
skrivs som ollonsvinshage. Andra liknande an-
läggningar förklaras ibland som rackarringar; en 

äldre benämning på slaktplatser för hästar.
Ollonsvinsfållorna kan antas vara tillkomna 

före 1850 och bör därför bedömas som fornläm-
ningar. Tyvärr gjordes ofta en annan bedömning 
i samband med Skog och historia-inventeringen.

Att tänka på: Lämningarna kan vara otydliga och 
svåra att bedöma. 

Bebyggelselämningar

By- och gårdstomter

Definition: Lämningar efter skattlagd mantalssatt 
bebyggelseenhet.

I samband med fornminnesinventeringen i 
slutet av 1900-talet hade man som ambition att 
med historiska kartor som underlag redovisa 
byarnas äldsta kända utbredning. På den skånska 
slätten finns byar med känd kontinuitet ner i yngre 
järnålder och medeltid. Kulturmiljövården han-
terade de bebyggda bytomterna som fornläm-
ningsområden med kulturlager i likhet med de 
medeltida städerna. Redovisningen av bytomter 
är inte heltäckande i Fornsök, men merparten 
kom att registreras med hjälp av särskild perso-
nal i samband med fornminnesinventeringen. 
De historiska kartorna var inte digitaliserade vid 
den tiden och man arbetade med originalkartor 
på respektive lantmäterimyndighet. Framförallt 
handlade det om kartor som upprättats vid stor-
skifte, enskifte och laga skifte. När det inte fanns 
kartor att tillgå i lantmäteriets arkiv gjordes inte 
någon djupare efterforskning. Det betyder att det 
fattas både byar och framförallt ensamgårdar i 
det registrerade materialet. Ett sammanhängan-
de område på Hallandsåsen, som inventerades 
på 1980-talet, saknade tidigare helt redovisning 
av bytomter. En del av dom registrerades dock 
i samband med Skog och historia-projektets 
granskningsarbete under vintern 2013. 

De allra flesta bebyggelselämningar man hittar 
vid inventeringsarbete är efter torp, men det fö-
rekommer också ensamgårdar. När man står där 
i skogen är det svårt att avgöra vilket. Att utifrån
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Ollonsvinsfålla i Toftaröd, Norra Rörum socken, ovan.
Husgrund på Hallabyggets gårdstomt, Rya socken.
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Brunn/ kallkälla

Definition: Grävt hål i marken för åtkomst till färsk-
vatten eller ställe där grundvatten naturligt tränger 
fram ur jorden.
Brunnar och kallkällor som registrerats i Fornsök 
har i allmänhet ett direkt samband med bebyg-
gelselämningar. Alla har behövt tillgång till friskt 
vatten och kallkällor var förr en viktig resurs. Till 
skillnad från grävda brunnar kan dom ligga en 
bit bort från torpet eller gården och registreras 
då separat. Annars ingår ofta en brunn eller källa 
i det område som registrerats som torplämning. 
Naturliga källor har ibland fördjupats och kan-
terna förstärkts med stenar. Det finns källor som 
har gamla traditioner och namn; offerkällor och 
hälsokällor. Dom återfinns under lämningstypen 
Naturföremål/-bildning med bruk tradition eller 
namn och hör alltså inte till den här gruppen.

Att tänka på: En brunn eller kallkälla kan vara 
signal om att det funnits bebyggelse i närheten. 
Djupa brunnar utgör en fara för både människor 
och djur. Bör täckas!

Husgrund, historisk tid

Definition: Lämning eller ruin efter enstaka byggnad 
från historisk tid.

När husgrunder inte är lämningar efter bebyg-
gelse där människor bott permanent kan de ha 
andra förklaringar. Till det agrara landskapet har 
hört många olika sorts byggnader som ofta mist 
sin betydelse i modern tid. Man brukar kalla de 
här husen för överloppsbyggnader. När husen har 
använts för att förvara hö eller otröskad säd kallas 
de lador. Ibland har djuren ute på bete haft över-
nattning och skydd i mindre byggnader. Lador och 
hus som legat ute i markerna till byn har försvun-
nit och då kan det finnas husgrunder kvar. Längre 
bort från byn kan människorna ha haft behov av 
övernattning när man arbetat med något som 
krävde närvaro under flera dygn. Vid till exempel 
kolning och tjärbränning måste elden vaktas och 
enkla kojor uppfördes i närheten av arbetsplatsen. 
Rester av värmestugor intill större stenbrott är 

storleken på en husgrund dra slutsatsen att det 
är efter ett torp eller en gård går inte. Det krävs 
ibland att man studerar äldre kartor och inte ens 
då är man alltid säker. På godsens marker kan 
det vara särskilt svårt att förstå och det har inte 
funnits tid att forska djupare. Därför kan det 
finnas bebyggelselämningar i Fornsök som inte 
är helt rätt klassificerade.

En del av de övergivna gårdarna flyttades ut i 
samband med skiftena och är då i allmänhet inte 
fornlämning. En sådant exempel är husgrunden 
efter Augustgården i Rävninge, Hästveda socken 
som inte fanns vid laga skifte 1848, men däremot 
är markerad som gård på generalstabskartan 1897. 
Gårdar som etablerats långt tillbaka i tiden, så 
kallade primärenheter, och är övergivna bedöms 
dock som fornlämningar. Ofta finns frågetecken 
kring de här gårdarna. När och i vilket historiskt 
sammanhang etablerades dom? I Rya socken 
finns ett exempel med kronorusthållet ”Hallabyg-
get” där det finns flera husgrunder. Gården har 
belägg från 1600-talet, men tillhörde då Vedby 
socken. Avvecklingen av gården har skett under 
1900-talets mitt och nu är allt skogbevuxet. På 
den ekonomiska kartan från 1970 är gårdens 
åkermarker fortfarande öppna, men husen är 
borta. På de skånska godsens marker finns ofta 
övergivna gårdstomter och i Sövde socken som 
inventerades i Skog och historia-projektet finns 
många exempel. Ett av dom är Stora Pynarps 
gård, där fortfarande rester av en ekonomibygg-
nad står kvar. Gården omnämns första gången i 
jordebok 1662 som ”Pinerop” och var fortfarande 
i bruk i början av 1900-talet. På tomten kan man 
se kulturväxter som humle och parkslide. Den 
sistnämnda en invasiv art som i minst 50 år haft 
möjlighet att sprida sig över den här tomten. 

Att tänka på: De antikvariska bedömningarna av 
by- och gårdstomter är en snårskog för dem som 
inte arbetar inom kulturmiljövården. Därför är 
det viktigt att ta kontakt med länsstyrelsen i varje 
enskilt fall som berör en sådan lämning.
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Husgrund efter källare i Hästveda socken.

en annan typ av arbetsrelaterad husgrund som 
finns i Skåne.

I anslutning till mindre industrier, till exempel 
vid torvtäkter finns ofta grunder efter hus som 
haft olika funktioner. Enstaka husgrunder efter 
torklador kan vara registrerade i den här gruppen. 
Den allra vanligaste typen av husgrund som 
registrerats i Skåne är ändå jordkällargrunden. 
Oftast har man haft en jordkällare nära bebyg-
gelsen, men det finns också potatiskällare och 
andra förvaringsbyggnader långt ut på markerna, 
nära odlingsplatsen. Ibland kan det ha legat ett 
torp i närheten som är försvunnet eller inte har 
upptäckts ännu. Något som kan verka konstigt 
är att jordkällare med ett bevarat välvt stentak 
har registrerats som husgrund. Stenvalven är 
ofta hållbara och trots att källaren övergivits för 
länge sedan är taket intakt. Byggnader med beva-

rade väggar och tak ska normalt inte registreras i 
Fornsök, så detta utgör ett undantag.

När husgrunder ingår i en miljö med gårds- eller 
torplämningar har de registrerats tillsammans 
med dessa. På samma sätt är det med husgrun-
der i en sammanhållen kvarn- eller industrimiljö.

Att tänka på: Husgrunder kan vara lämningar 
efter vitt skilda verksamheter. En källargrund 
kan signalera att det finns bebyggelselämningar 
i närheten som ännu inte upptäckts. I allmänhet 
är enstaka husgrunder bedömda som övriga kul-
turhistoriska lämningar.
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Husgrund med spismursröse på torplämning i Norra Rörum socken.

Lägenhetsbebyggelse

Definition: Lämningar efter mindre bebyggelseenhet 
som inte skattlagts.

Torpet var en liten jordbruksenhet på ofri 
grund, dvs man ägde varken sin bostad eller 
marken. Torparen och hans familj hade skyldighet 
att arbeta ett visst antal dagsverken åt markäga-
ren. De äldsta torpen tillkom på större herrgårdar 
och säterier med stort behov av arbetskraft. På 
1600-talet infördes ett indelningsverk där den 
skattskyldiga befolkningen, dvs bönderna, skulle 
tillhandahålla soldater. Ett stort antal torp anlades 
då för att försörja dessa och deras familjer. Man 
brukar prata om soldat-, ryttar- och båtsmans-
torp. Med befolkningsökningen på 1800-talet 
växte behovet av försörjningsmöjligheter ytter-
ligare. Nyodling av mark och tillkomsten av torp 
ökade. Vid sekelskiftet 1900 hade många dock 
redan övergivits. Utvandringen till Amerika och 
industrialismens framväxt förändrade radikalt 

befolkningsstrukturen på landsbygden. Indel-
ningsverket upphörde 1901 och 1943 kom en lag 
som stoppade dagsverksarbete. Därmed miste 
också torpen sin tidigare juridiska betydelse. 

Den typiska torplämningen består av en bo-
ningshusgrund, en eller flera grunder efter eko-
nomibyggnader, en källargrund och en brunn. 
Ibland har boningshuset och ladugården varit 
sammanbyggda i en länga eller i vinkel till var-
andra. Boningshusgrunden igenkänns på sitt 
spismursröse, den förhöjning som bildats av en 
nerrasad murstock. I sällsynta fall kan delar av 
en bevarad mur och t.o.m. spislucka finnas kvar. 
Vissa lokalt betingade skillnader finns mellan 
torpen i olika delar av Skåne. Som man kan vänta 
är de kallmurade inslagen färre i södra stenfat-
tigare delarna av landskapet och tegel vanligare.

I anslutning till torplämningarna finns ofta kul-
turväxter kvar eftersom det inte är så väldigt länge 
sedan människor bodde där. Till de mest segli-
vade bland buskar och träd hör fruktträd, syrener 
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Från ovan:
Torplämning med husgrund och påskliljor i Visseltofta socken.
Husgrund med trappa, Nyrup, Munkarp socken.
Pärlhyacinter intill husgrund på torplämning, Tjörnarp socken.

och spirea. Bland perenna växter är den mark-
täckande småbladiga vintergrönan (vinca minor) 
överlägsen. Den har ofta spridit sig och fungerar 
som en signal om att det funnits bebyggelse på 
platsen. På våren finns inte sällan blommande 
snödroppar och påskliljor på de gamla tomterna. 

Till lägenhetsbebyggelse hör också backstu-
gorna som är en enkel stuga anlagd på annans 
eller allmän mark. Till skillnad från torpet saknas 
jordbruksmark till stugan. Den beboddes av 
backstugusittare som ibland var hantverkare, 
sjuka eller gamla människor som saknade andra 
försörjningsmöjligheter. Backstugorna var små 
byggnader ofta ingrävda i kanten av en backe så 
att man tog tillvara jordvärmen. Det kallas ibland 
jordstugor eller i folkmun jordkula. Begreppet 
backstuga används lite slarvigt även om andra 
hus som varit inbyggda på samma sätt, men det 
är alltså inte helt rätt. Backe i det här fallet syftar 
på allmänningsmark och alla backstugor var inte 
heller ingrävda.

Även om lägenhetsbebyggelse i första hand 
syftar på torp och backstugor finns det annan 
bebyggelse som efterlämnat husgrunder doku-
menterade under den här lämningstypen. Det kan 
handla om gathus, vilket var hus på ofri grund 
inom en bytomt eller grunder efter andra typer 
av senare tiders enkla boningshus. Kanske ibland 
även lämningar efter gamla sommar- eller jaktstu-
gor. När rester av en eldstad syns i grunden regist-
reras den i allmänhet som lägenhetsbebyggelse. 

Merparten av de skånska torpen och backstu-
gorna har sannolikt tillkommit före 1850, vilket 
betyder att lämningarna är fornlämningar. I 
samband med Skog och historia-inventeringarna 
i Skåne har mer än tusen torplämningar regist-
rerats. Eftersom inventeringen bara berört en 
mindre del av landskapet kan man förstå att det 
finns oerhört många fler torplämningar än vad 
som syns i Fornsök.

Att tänka på: I Fornsök är ofta de här platserna 
redovisade som områden där själva tomten av-
gränsats. Ibland förekommer enstaka punktobjekt 
och då betyder det att man bara identifierat en 
enstaka husgrund.



26

Förvaringsgrop vid Bökestad i Vånga socken.

Boplatser och visten 

Förvaringsanläggning, övrig

Definition: Anordning från främst historisk tid med 
förvaringsfunktion.

Lämningstypen förvaringsanläggning syftar 
främst på samiska lämningar och ligger därför 
under kategorin Boplatser och visten i Fornsök, 
vilket kan verka märkligt i ett skånskt perspektiv. 
Det finns emellertid en sorts förvaringsgropar för 
rotfrukter här i Skåne som tillhör den här katego-
rin. De är belägna i skogsmark, ofta på kullar nära 
äldre odlingsmarker som svedjor eller torpställen. 
Vanligen är groparna ett par meter stora och intill 
en meter djupa, ibland stensatta och med omgi-
vande vall. Förutom potatis förvarades rovor och 
andra rotfrukter i groparna. I nordöstra Skåne är 

förekomsten av rotfruktsgropar som störst. Där 
finns sannolikt även ett samband med bränne-
rierna i trakten, eftersom potatis var råvara vid 
brännvinstillverkningen. Folk odlade inte bara till 
det egna hushållet, utan för att sälja vidare till den 
lokala industrin. I folkmun kallas ofta groparna 
för ”Päragropar”. 

Att tänka på: Lämningarna kan förväxlas med 
fångstgropar. Det finns exempel på sådana felbe-
dömningar i Fornsök.
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Gravröse på kulle i Norra Rörum socken.

Gravar

Stensättningar och rösen

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

Trots att förhistoriska lämningar varit priori-
terade vid fornminnesinventeringarna på 1900-
talet lyckades Skog och historia-inventeringen 
upptäcka nästan 200 gravar som tidigare varit 
okända. De vanligaste gravtyperna är runda 
stensättningar med stenfyllning eller rösen. 
Skillnaden mellan stensättningar och rösen är 
anläggningens profil. En stensättning är enligt 
definitionen flack medan röset är välvt. Det finns 

många mellanformer och en stensättning kan 
ibland beskrivas som röseliknande. Det är alltså 
en bedömningsfråga som inventeraren gjort vid 
dokumentationen. Stensättningar kan antingen 
vara övertorvade eller stenfyllda, alltså bestå av 
mest jord eller sten. Något förenklat består ett röse 
alltid av stenar medan motsvarande gravform av 
jord kallas för hög. I Skåne är högar vanligast i de 
södra och västra delarnas fullåkersbygder.

I de skogstrakter som Skog och historia-inven-
teringen omfattade är de runda stensättningarna 
med stenfyllning den absolut vanligaste gravty-
pen. Storleken på de nyfunna gravarna har varie-
rat, men många är omkring 10 m i diameter. 



28

Besök på litet gravfält i Näsum socken, ovan.
Tjärränna i norra delen av Vånga socken.

Kolugn i  Hjärnarp, nedan

Ibland är stensättningarna svåra att skilja från röj-
ningsrösen, särskilt som de ofta ligger i samma 
områden. Lite generaliserat kan man säga att gra-
varna är mer vällagda med tydlig form och jämn 
profil, större och anlagda på krön. Kvadratiska 
stensättningar är mer ovanliga, men även sådana 
finns bland de nyupptäckta. Flera välbevarade 
gravrösen har också registrerats, bland annat i 
Norra Rörum socken. Det är överhuvudtaget i 
trakterna av Höör de flesta nyfynden av gravar 
gjorts, men ett annat område som också förtjänar 
att nämnas är Hallandsåsens sluttningar i Hjär-
narp socken. 

När det gäller övertorvade gravar har invente-
ringen endast funnit ett fåtal och de flesta ligger 
då i betesmarker eller som impediment. I Grödby 
utanför Bromölla kom tips om en anläggning som 
visade sig vara en stor övertorvad stensättning 
med kantkedja. Det är en krans av stenar som är 
lagda i kanten av den gräsbevuxna graven. I Hyby, 
en socken i södra Skåne gjordes nyfynd av ett par 
gravhögar. En av dom ligger vid Eksholmssjön, 
nära Skåneleden.

Utöver de ensamliggande gravarna registre-
rades fem små gravfält under Skog och historia-
tiden. Det kanske mest betydande nyfyndet ligger 
i Lillasäte, Höörs socken. Där finns en så kallad 
treudd, vilket är en ganska ovanlig gravform i 
Skåne. Precis som det låter har stensättningen tre 
insvängda sidor och uddspetsar. På samma grav-
fält finns runda stensättningar och flera stenar 
som varit resta men fallit omkull. Alldeles intill 
gravfältet finns fler stensättningar, bland annat 
en med kvadratisk form. En helt annan typ av 
gravfält hittades i Näsum socken. Det är flera små 
stensättningar tätt upplagda på en bergknalle och 
intill dom finns flera klumpstenar och block som 
förefaller medvetet placerade där. Det är spän-
nande och fantasieggande fornlämningsmiljöer! 

Att tänka på: Förhistoriska gravar är ofta svåra 
att uppfatta för ett otränat öga. Att skilja en grav 
från ett röjningsröse kan vara svårt även för ar-
keologer. Kontakta expertis för säker bedömning.
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Industriell verksamhet och skogsbruk

Kalkugn

Definition: Ugnslämning efter kalkbränning.
Kalken är en historiskt viktig produkt i Skåne, 

inte minst i byggnadssammanhang. Det finns flera 
kända industriminnen efter kalkbränning, bland 
annat kalkugnarna i Östra Torp på Söderslätt. I 
det här sammanhanget handlar det om oansen-
ligare lämningar efter enklare kalkugnar. Ibland 
benämns dessa fältugnar och bränningen har lik-
heter med den i en mila. Kalkbrotten ligger ofta 
alldeles intill och därför kan brotten och ugns-
lämningarna tillsammans var registrerade som 
ett så kallat småindustriområde. Ugnsresterna 
syns som en ingrävning i backsluttning med en 
öppning. Tre sidor har varit uppmurade, men syns 
oftast inte längre. Resterna efter kalkbränningen 
bildar en vall kring gropen. I mångt och mycket 
liknar kalkugnslämningen dem man finner efter 
enklare tegelugnar. Ett fåtal kalkugnsrester av 
den här typen finns registrerade i Fornsök. I Fjäl-
kestad socken, nära Torsebro finns till exempel en 
plats med kalkugn och kalkbrott som upptäcktes 
i samband med Skog och historia-inventeringen. 
Mörkertalet vad gäller den här sortens lämningar 
är sannolikt stort eftersom man vet att kalkbrän-
ning förekommit under lång tid. 

Kemisk industri, tjärrännor och beckgrytor

Definition kemisk industri: Lämning efter anlägg-
ning som använts för framställning av kemiska pro-
dukter.

Under lämningstypen kemisk industri finns 
samlat en hel rad lämningar efter äldre tillverk-
ningsindustri. Här berörs framförallt tjärfram-
ställningen. Sådan har pågått i Skåne ända sedan 
medeltiden och kanske ännu längre tillbaka än 
så.  Den blev särskilt omfattande på 1600-talet 
då man vet att tjära exporterades från hamnar i 
Skåne och Blekinge. I norra Skåne känner man 
till omkring 400 tjärframställningsplatser och en 
del av dom kan vara anlagda redan vid den tiden. 

Många kan också vara yngre eller har åtminstone 
återanvänds under senare århundraden. Tjära 
användes till husbehov i olika sammanhang och 
tillverkningen pågick ända in på 1900-talet. Den 
vanligaste typen av anläggning för tjärbränning 
i Skåne är den så kallade tjärrännan. Det är en 
10 - 14 meter lång och ca 2 m bred skålad ränna 
anlagd i sluttning. Längst ner byggde man upp en 
mur av sten och lera (bröstvärn) tvärsöver rännan 
och nedanför den grävdes en grop med plats för 
en tunna. Rännan packades med småhuggna bitar 
av tall och täcktes med först granris och sen jord. 
En urholkad trädstam fungerade som avrinnings-
rör mellan rännan och ner till tunnan i gropen. 
En blåsbälg kopplades till rännans övre del där 
tjärveden antändes. När elden tagit sig tätades 
brännan noga och själva tjärbränningen tog vid. 
Tjäran rann efterhand ner i tunnan och det tog 
flera dygn innan allt var klart. Ibland kokades 
beck på samma plats. Det var ett slags koncentre-
rad trögflytande tjära som bland annat användes 
att täta båtar och tunnor med.

De gamla tjärrännorna är i dag oftast överväxta 
och syns bara som en försänkning i marken. Under 
mossan finns en asfaltliknande yta i rännans 
botten och rester av bröstvärnet kan finnas kvar. 
Ju senare rännan använts desto tydligare är läm-
ningen. 

Vid beck-kokningen byggde man upp en slags 
ställning och ugn av stenar där grytan placerades. 
Det kan man ibland se rester av i närheten av tjär-
rännorna.

Att tänka på: Tjärrännor är ofta otydliga och 
syns bara som en avlång sänka i sluttning. Den 
kan vara helt överväxt med mossa. Skadas lätt av 
markberedning



30

Kemisk industri, pottasketillverkning

Pottaska, som brändes av bokved, har bland annat 
använts vid tillverkningen av såpa och glas. Under 
1600-talet blev pottaska en stor exportvara och 
vi vet att det funnits en omfattande produktion i 
norra Skåne. Det har emellertid visat sig svårt att 
finna synliga lämningar efter den verksamheten. 
I Perstorps-området finns ett par stenugnar vilka 
kanske haft samband med den skånska glasbru-
ket. Den småskaliga produktionen av pottaska har 
sannolikt inte lämnat några tydliga spår efter sig 
i terrängen. Större anläggningar i form av pott-
askebruk har funnits vid Rössjön i västra Skåne 
samt i Näsums socken. Där finns både husgrunder 
och dammar.

Kolningsanläggning, kolbotten, resmila

Definition: Lämning efter framställning av träkol.
I de norra delarna av Skåne finns ett antal läm-

ningar efter framställning av träkol, mestadels 
i form av kolbottnar. Merparten av de registre-
rade står att finna i Visseltofta socken. Det beror 
på att området inventerades i Skog och historia-
projektet och att man då sökte efter bland annat 
kolbottnar. Man kan nog anta att förekomsten är 
lika tät i angränsande områden. Det vanligaste 
är kolbottnar efter resmilor. Lämningarna är 
då runda och omkring 10 m i diameter. Ibland 
består dom av en tydlig upphöjning med omgi-
vande stybbränna eller stybbgropar, men ibland 
är lämningen betydligt flackare och otydligare. 
Gemensamt för kolbottnarna är att det ofta finns 
sot och kol kvar i marken och att vegetationen 
avviker från omgivningarna. De runda kolbott-
narna är rester efter resmilor, men det kan också 
förekomma rektangulära efter liggmilor. De sist-
nämnda är dock väldigt ovanliga i Skåne, i varje 
fall i de områden man inventerat kolbottnar.

I närheten av kolbottnar kan det finnas rester av 
kolarkojor där man övernattade vid vakthållning. 
Husgrunderna är små och enkla, ofta med rester 
efter en eldstad.

Behovet av träkol har varit stort inte minst vid 
järnbruk och smedjor under 17- och 1800-talen. 

Därför brukar förekomsten av kolbottnar avspeg-
la sig i landskapet runt omkring. Kolning i mila 
har förekommit ända in på 1950-talet och inte 
minst under andra världskriget då det var ganska 
vanligt. Framförallt på grund av efterfrågan på 
kol till bilarnas gengasdrift. Under den tiden 
framställde man också träkol i kolugnar. Några 
få sådana har registrerats i Fornsök och består 
av uppmurade husgrundsliknande anläggningar. 

Den äldsta och mest primitiva metoden att 
framställa träkol var i gropar. Detta finns det få 
registrerade exempel av i Skåne. Förklaringen 
står att finna i inventeringshistoriken. De flesta 
av dem som är kända ligger i områden som spe-
cialinventerats på alla forn- och kulturlämningar. 
Det ena i nya E4:ans sträckning och det andra i 
kulturreservatet Örnanäs. Kolningsgropar finns 
oftast i anslutning till järnframställningsplatser, 
men ibland vid kolbottnar för kolning av grövre 
kvistar som inte kunde användas i milan.

Att tänka på: Kolbottnar bedöms i regel som 
övrig kulturhistorisk lämning. Endast mindre 
delar av Skåne har kartlagts avseende kolbottnar. 
De otydligaste kolbottnarna, som är svåra att se 
kan dessutom vara de äldsta. 

Kvarn

Definition: Lämning efter anläggning för malning 
av (främst) säd.

I Skåne finns lämningar efter närmare 600 
kvarnar registrerade, men vi kan anta att det finns 
långt fler. Framförallt handlar det om vattendrivna 
hjulkvarnar och skvaltkvarnar, men även ett fåtal 
grunder efter vindmöllor förekommer. Vid platser 
efter hjulkvarnar ser man de tydligaste lämning-
arna. Förutom dammvallar och kvarngrund kan 
man ofta se stensatta vattenrännor. Inte sällan 
ligger kvarnstenar kvar på platsen. I vissa delar 
av Skåne har det funnits en typ av hjulkvarnar 
som drevs med överfall, det vill säga vattnet kom 
från en högre nivå i terrängen. Allra vanligast har 
skvaltkvarnarna varit, men lämningar efter dom 
är i allmänhet mycket anspråkslösa. En dammvall 
och kanske en enkel stengrund eller några stenar 
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men, dvs ett helt system med dammar längs ett 
vattendrag. Andra vattendrivna anläggningar kan 
ha funnits på samma platser som kvarnarna, inte 
minst sågverk.

Dammvall i Näsum socken (ovan).
Kvarnlämning på Hallandsåsen i Tåssjö socken.

i rad är det enda synliga idag. Vattenhjulet med 
skovlar var vågrätt placerat i en skvaltkvarn och 
ett mindre fall på vattnet kunde tillvaratas. Det 
historiska kartmaterialet är till stor nytta vid en 
inventering eftersom kvarnarna ofta har mar-
kerats där. Kvarnarna var i allmänhet samfällda 
och redovisades därför på skifteskartorna. Många 
kvarnplatser kan ha rötter ner i medeltiden, även 
om de lämningar man ser är yngre. Förutom till 
malning användes vattenkraften också för att 
driva en rad andra småindustrier. I Skåne kan det 
handla om sågkvarnar, brännerier, pappersbruk 
och smedjor. I de fall flera verksamheter funnits 
på platsen registreras området som småindustri-
område. Inte sällan finns också lämningar efter 
sentida kraftindustrier på samma platser. 

Att tänka på: Enkla dammvallar som korsar 
mindre vattendrag är ofta lämningar efter gamla 
skvaltkvarnar. Ibland har kvarnarna haft fördäm-
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Makadamslagningssten i Visseltofta socken. 

Specialtegel från Tegelgården i Österslövs socken.
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Stenindustri, makadamslagningsplats/-sten

Definition stenindustri: Lämning efter industriell 
framställning av stenprodukter.

Relativt spritt över hela Skåne finns så kallade 
makadamslagningsstenar. Det är större stenar, 
ofta med flat ovansida som har gropar efter ma-
kadamslagning. Det handlar om att man manuellt 
krossat sten till makadam, vilket är svårt att fö-
reställa sig idag. Under ekonomiska kriser under 
1800-talets senare del och 1900-talets början 
var det en vanligt förekommande form av nöd-
hjälp eller arbetsmarknadsåtgärd, så kallade AK-
arbeten (Statens Arbetslöshetskommission). Det 
finns ofta ett tydligt samband med vägarbeten och 
stenarna ligger då i kanten till vägar. Ibland har 
stenarna förväxlats med skålgropsstenar, men de 
här groparna är större och går ofta in i varandra. 
Vanligen är storleken mellan 1 och 2 dm i diame-
ter. I Skåne finns ett 50-tal registrerade makadam-
slagningsstenar och flertalet har man funnit vid 
Skog och historia-inventeringen. Ibland finns en 
stensamling och lite makadam kvar intill stenen, 
så på det sättet är hela arbetsplatsen bevarad. Det 
är en viktig kulturlämning som minner om svårare 
tider. 

Att tänka på: Kan förväxlas med skålgropar som 
är en form av hällristning.

Tegelindustri

Definition: Lämning efter anläggning som använts 
för eller i samband med tegelbränning.

Tegel är och har varit ett vanligt byggnadsma-
terial i Skåne alltsedan medeltiden. Den äldsta 
bränningen av tegel gjordes i enkla fältugnar där 
man staplade de torkade lerteglen. Genom ett 
system av kanaler upphettades ugnen. När brän-
ningen efter ett antal dagar var klar och avsvalnad 
revs anläggningen. Lämningarna efter den här 
verksamheten kan man se som en ganska stor 
grop eller ingrävning i sluttning med en vall av 
jord och tegelrester i kanterna. I närheten kan man 
kanske se mindre lertäkter också. Teglet är av ål-
derdomlig typ och ibland finns intressanta former 

i restmaterialet. Flera sådana här tegelugnsrester 
har upptäckts i samband med Skog och historia-
inventeringen och har till synes ett samband med 
slottsbyggen i närområdet. Exempel på sådana är 
en tegelugn vid Gamla Bo med Bosjökloster på 
andra sidan sjön och flera i Kågeröd socken nära 
Knutstorp. Ytterligare ett exempel är en tegel-
ugnslämning nära Karsholms slott norr om Kristi-
anstad. Den ligger dessutom alldeles i närheten av 
Tegelgårdens gamla tomt, med namnbelägg från 
1624. Mer stationär tillverkning av tegel har gjorts 
i tegelugnar som efterlämnat husgrunder med 
kraftiga stenväggar. Sådana är kända på flera håll 
i Skåne, oftast med kompletterande dokumenta-
tion på historiska kartor. Det var små industrier 
som hade sin blomstring på 1800-talet. Samman-
lagt finns ett 50-tal tegelugnsruiner registrerade i 
Skåne med spridning över hela landskapet. 

Tegelugnsruiner i Skåne kan i de allra flesta 
fall bedömas som fornlämningar. I äldre invente-
ringar har man gjort försiktigare bedömningar än 
vad som skulle bli fallet idag. Rekommendationen 
från Riksantikvarieämbetet är att tegelugnar ska 
bedömas som fornlämningar om de tillkommit 
före 1850.

Att tänka på: Riklig förekomst av tegel i marky-
tan och en ingrävning i sluttning kan signalera 
tegelugn. Där finns oftast en öppning och en vall 
i kanten. Området kring själva ugnsresterna kan 
innehålla andra lämningar efter verksamheten, 
till exempel lertäkter.

Textilindustri, linberedning

Definition: Lämning efter anläggning för textilfram-
ställning eller -bearbetning.

Odlingen av spånadslin har varit omfattande 
och spridd i det agrara landskapet under äldre 
tider. Linberedningens moment består efter 
skörden av torkning, repning, rötning, bråkning, 
skäktning och häckling. Den vanligaste lämningen 
är en husgrund efter en så kallad linbastu där man 
torkat och bråkat linet. I Skåne kallas dessa bygg-
nader för ”Brydestuor”, som i allmänhet består av 
både en inre del med eldstad, den s.k. ”bastuan” 
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Nästa sida: Linbastu i Boahult, Matteröd socken, ovan. 
Lintork, så kallad snugga i Näsum socken.

och en yttre där man bråkat linet. Ibland kallas det 
”torkrummet” respektive ”brytrummet”. Eldsta-
den har oftast legat i ett hörn av det inre rummet 
och kallas ibland för ”galt”. Husgrunderna efter 
en linbastu har kraftiga stenväggar, är ofta in-
grävda i en sluttning och består alltså av två rum. 
Vissa lokala skillnader finns i planlösningen. I 
allmänhet var dessa byggnader anlagda i utkan-
ten av byarna på grund av brandrisken. På gamla 
skifteskartor är inte sällan linbastun markerad 
som byns samfällighet. Ibland finns marknamn 
av typen ”Bastubacken” på de historiska kartorna. 

Det finns en enklare typ av anläggning för 
torkning av lin som möjligen är äldre. Den kallas 
”snugga” och är ofta anlagd intill ett stort block 
som bildar vägg. På en par enkla stenmurar 
framför blocket låg stänger där linet hängdes 
och så eldade man i en grop där under. Rester av 
stenmurar intill ett block som är eldpåverkat kan 
därför ofta tolkas som en plats för lintorkning. 

Dessa lintorkar förekommer vanligast i de 
nordöstra delarna av Skåne och i angränsande 
delar av grannlänen Blekinge och Kronoberg.

Gropar som använts för rötning av linet eller 
torkning har också förekommit. Dom är svåra att 
skilja från andra sorts gropar och är därför sällan 
noterade i inventeringar.

Att tänka på: I Fornsök finns anläggningar som 
istället för textilindustri felaktigt registrerats som 
husgrund eller övrigt. De enkla lintorkningsan-
läggningarna, snuggorna, kan vara väldigt oan-
senliga. Några enstaka stenar upplagda intill ett 
block och inte mer. En linbastu är förstås en tyd-
ligare lämning, men förväxlas lätt med en hus-
grund. I båda fallen handlar det om värdefulla 
kulturlämningar.

Textilindustri, övrig, lindbastugnar

Av lindens innerbark har man i äldre tider tillver-
kat bast, en sorts långsträckta fibrer. Basten har 
bland annat flätats till fiskeredskap och använts i 
rep. Ännu idag används bast i samband med träd-
gårdsodling. Lindbasten får man fram genom att 
först röta och sedan torka unga stammar (stam- 

och stubbskott) av lind i speciella ugnar. Ugnarna 
var uppbyggda av sten och kunde variera i storlek, 
men var oftast omkring fem meter långa och tre 
breda.

I de centrala och norra delarna av Skåne finns 
ett fåtal kända lindbastugnar. Den bäst bevarade 
ligger i Norra Rörum socken och är också skyltad. 
Den har ett kallmurat valv på ena sidan och en 
enkel öppning i den andra.

Träindustri, såg/sågverk

Definition: Lämning efter anläggning för förädling 
av trävaror.

I de norra delarna av Skåne finns lämningar 
efter ett 50-tal sågar och sågverk registrerade. 
Ungefär en tredjedel tillkom vid Skog och histo-
ria-inventeringen. Ibland finns bara nedtecknade 
uppgifter om en såg och i några fall finns endast 
en dammvall kvar. Lämningar efter gamla vat-
tendrivna sågkvarnar liknar dem efter mjölkvar-
nar och består av dammvallar, vattenrännor och 
rester av grunder. Ibland har man också haft flera 
av dessa verksamheter på samma plats. Under 
1800-talet kom ångsågarna och då var man inte 
längre beroende av vattenkraften. Lämningar 
efter ångsågar består ofta av stora och kraftiga 
husgrunder. Begreppet träindustri passar egent-
ligen bättre in på de här anläggningarna jämfört 
med de gamla sågkvarnarna.
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Övergiven valvbro i Norra Rörum socken, ovan.
Hålväg vid Dommanstorp i Genarp socken. 
Nästa sida: Terrasserad gammal väg i Tåssjö socken.

Att tänka på: Broarna i Fornsök är inte uppda-
terade enligt ny praxis vad det gäller antikvarisk 
status. 

Kommunikationslämningar

Bro

Definition: Byggnadsverk som leder väg, järnväg, 
kanal eller vattenledning etc över ett hinder, såsom 
korsande väg, järnväg, vattendrag eller ravin.

Vid Riksantikvarieämbetets fornminnesinven-
teringar registrerades framförallt äldre valvbroar 
och även sådana som fortfarande var i bruk. In-
struktionerna hur broar ska bedömas har över 
tid förändrats och vid Skog och historia-arbetet 
var man mer restriktiv när det gällde fungerande 
broar. Fokus kom samtidigt att flyttas från enbart 
valvbroar till äldre stenbroar med överliggare. 
I skogsmark finns ofta gamla markvägar med 
små stenbroar över diken och bäckar. Om de 
alls används är det tillfälligt eller för gångtrafik. 
Åldern är svår att bestämma och de är bedömda 
som övriga kulturhistoriska lämningar. I kom-
mentar till Riksantikvarieämbetets rekommen-
dation till antikvarisk bedömning står följande att 
läsa: Stenvalvsbroar vars tillkomsttid kan antas 
vara före 1850 och som uppfyller de överordnade 
rekvisiten kan bedömas som fornlämning. För 
att rekvisitet "varaktigt övergiven" ska anses vara 
uppfyllt får inte bron användas alls, inte heller 
för gångtrafik. Stenvalvsbroar representerar en 
teknik som i princip inte används idag vid ny-
byggnation av broar och därmed anses den typen 
av broar uppfylla rekvisitet ”äldre tiders bruk”. 
Övriga typer av broar bedöms endast i undantags-
fall som fornlämning. De små stenbroarna med 
överliggare får nog anses representera en äldre 
teknik, men kan förstås ha tillkommit efter 1850. 
Inte desto mindre är de värdefulla att bevara och 
ta hänsyn till i skogsbruket.

I samband med Skog och historia-inventering-
en hittades några fina gamla valvbroar som får 
anses uppfylla alla kriterier för att vara fornläm-
ningar. Däribland en bro över vattendraget mellan 
byarna Norra Rörum och Trulstorp. Den har ett 
väl lagt valv och bevarade stenstolpar med rester 
av ett träräcke. En äldre övergiven vägsträcka 
leder över bron, som numera är delvis övervuxen.
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Färdväg

Definition: Äldre stig, väg eller järnväg.
Vägar i landskapet kan ha mycket lång konti-

nuitet bakåt i tiden. Ofta har människor färdats 
längs samma stråk i långa tider. Någon form av 
vägnät har sannolikt vuxit fram redan under för-
historisk tid. Stigar och små körvägar utvecklades 
till hålvägar. Dessa har bildats genom slitning och 
erosion av markytan och syns bäst i sluttningar. 
De äldsta hålvägarna har ett skålat bottenplan 
medan något yngre körvägar har en plan botten. 
Det finns exempel på hela system av hålvägar där 
man i sluttningar har sökt ny sträckning intill den 
gamla. Under årstider när vägen blivit lerig och 
besvärlig att ta sig fram på har man helt enkelt 
gått eller ridit vid sidan om. Alla som rör sig på 
skogsstigar vet ju att man gärna gör så än idag. 
Hålvägarnas storlek varierar, men oftast är de ett 

par meter breda och från knappt synliga till någon 
meter djupa. 

I den skånska skogsmarken finns många gamla 
körvägar som leder till torpställen, kvarnar, ut-
marksodlingar eller till torvtäkter. Det är bara 
några exempel på sådana som kan finnas. När 
vägarna ligger längs sluttningar är dom ofta ter-
rasserade och förstärkta av sten. En del gamla 
vägar är uppbyggda i vägbank eller kantas av sten-
murar. När vägen bara syns som ett par hjulspår 
är den svårare att uppfatta.  Vill man veta mer om 
vägarna i ett område kan man titta på historiska 
kartor där ofta både kvarnvägar och andra finns 
utritade. 

Särskilt intressanta är vägar som har traditio-
ner och berättelser knutna till sig. Det kan vara 
kyrkvägar eller pilgrimsleder, men också särskilda 
händelser som berört vägen. Många gamla vägar 
används idag som stigar och vandringsleder.
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Marknadsstenen i Hallaröd

Kult, offer och folktro

Plats med tradition och naturföremål/-bild-
ning med bruk, tradition eller namn

Definitioner: Plats med tradition: Plats till vilken 
ålderdomligt bruk, sägen, tradition, namn eller 
märkligt historiskt minne är knutet. Naturföremål/-
bildning med bruk, tradition eller namn: Naturfö-
remål eller naturbildning till vilket ålderdomligt 
bruk, sägen, tradition, namn eller märkligt historiskt 
minne är knutet.

Traditioner och kunskaper som överförs mellan 
människor, till exempel olika former av hantverk, 
ritualer, musik och berättelser brukar benämnas 
det immateriella kulturarvet. En del av berät-
telserna och traditionerna är knutna till platser 
i landskapet eller till naturbildningar och då kan 
dom vara registrerade i Fornsök. Det kan handla 
om stora flyttblock med sägner eller källor och 
grottor med gamla namn. Vid inventeringar har 
man i mån av tid antecknat sådant som berättats 
av ortsbefolkningen. I Fornsök kan lämnings-
typen Plats med tradition vara ett ganska stort 
område kring vilket en historia berättats. Den kan 
inte bedömas som fornlämning eftersom den inte 
finns uppräknad bland de berörda kategorierna 
i kulturmiljölagen. En sådan plats är ”Frihets-
backen” i Munkarp. En naturbildning däremot 
kan vara en fornlämning om den har en lång tra-
dition knuten till sig. I Hallaröd socken finns ett 
bra exempel på en sådan. Det är Marknadsstenen 
som även nyttjats som byasten varifrån byaman-
nen blåste till stämma. Marknad hölls i Hallaröd 
fram till 1748, så man kan anta att även traditionen 
är av hög ålder. 

Att tänka på: Håll traditionerna levande genom 
att återberätta dom. När det gäller t. ex stenar 
med sägner gäller förstås samma starka skydd 
som för andra fornlämningar. Men man kan tänka 
på att det inte är själva stenen som är värdefullast 
utan berättelsen kring den. Och berättelser lever 
bäst vidare om man för dom vidare till yngre ge-
nerationer.

Äldre nedlagda järnvägar kan ibland ha regist-
rerats som kulturlämningar, men det är inte så 
vanligt. Oftast har dom då varit av särskilt indu-
strihistoriskt intresse. Eftersom järnvägarna i 
Sverige är yngre än 1850 kan de aldrig vara forn-
lämningar.

Att bedöma vägars antikvariska status är en sär-
skilt komplicerad fråga. När en väg är permanent 
övergiven ska den i princip inte gå att bruka som 
väg längre. Det finns en konflikt inbyggd i detta ef-
tersom man vill bevara vägen som väg. Som sådan 
lockar den till användning och är därmed inte 
övergiven. Just detta gör också att många gamla 
vägar inte är att betrakta som fornlämningar ef-
tersom de fortfarande används, om än ombyggda 
och påverkade. När det gäller bruks- och markvä-
gar kan påverkan bestå i att man i sen tid lagt på 
krossgrus eller helt enkelt kört sönder den gamla 
vägen med större maskiner. Gamla byvägar och 
större vägar har ofta utsatts för breddning, slänt-
ning och asfaltering. 

Att tänka på: Var särskilt uppmärksam på att 
äldre vägar kan vara otydliga. Det gäller både 
hålvägar och tvåspåriga körvägar. Det är käns-
liga lämningar som lätt förstörs om man kör på 
dom med traktorer och andra fordon. Röj den 
gamla vägen från träd och sly, men använd den 
skonsamt.
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Metallframställning och bergsbruk

Järnslagg i Rya socken, ovan.
Stenbrott med kvarnstenar i Stenskogen, Höör socken.

Blästbrukslämning och blästplats

Definitioner: Blästbrukslämning: Lämning efter 
blästbruk (lågteknisk järnframställning). Blästplats: 
Lokal med minst två lämningar efter järnframställ-
ning.

Den äldsta tillverkningen av järn brukar man 
benämna som lågteknisk. Med det avser man 
förädling av myr- och sjömalm eller järnhaltig 
jord i enkla blästerugnar. I Skåne finns järnfram-
ställningsplatser från järnålder och framåt, varav 
de flesta verkar härröra från medeltiden. Vid till-
verkningen krävdes förutom råvaran även träkol, 
vilket det fanns god tillgång till i de norra delarna 
av landskapet. De järnframställningsplatser man 
känner till är koncentrerade till trakterna av Ör-
kelljunga, Hässleholm och Vittsjö. Oftast är det 
bara avfallsprodukten slagg man upptäcker ute i 
skogen. Slaggen efter lågteknisk järntillverkning 
är rödbrun till gråsvart och man brukar beskriva 
den som fluten. Man kan föreställa sig något som 
stelnat medan det runnit. I allmänhet är slaggen 
uppslängd och samlad i ett så kallat slaggvarp. 
Det kan vara ganska obetydligt, men också så pass 
stort som 10 m i diameter och 2 meter högt. Vid 
arkeologiska undersökningar på platser med slagg 
hittar man ofta fler lämningar efter järntillverk-
ningen, till exempel rester av ugnar. Blästplatser-
na finns ofta i närheten av råvarutillgången, men 
också intill vattendrag och kvarnplatser vilket 
visar att man utnyttjat vattenkraften för att hålla 
blästern igång.

I Skåne finns ca 600 kända järnframställ-
ningsplatser och det är nog bara en bråkdel av 
det verkliga antalet. Platserna är svårupptäckta 
och återfinns oftast när markytan blivit omrörd 
av någon anledning, till exempel efter markbe-
redning. Vid Skog och historia-inventeringen 
lokaliserades ett 10-tal tidigare okända järnfram-
ställningsplatser. En plats med tre nyupptäckta 
slaggvarp finns nära Eket i Örkelljunga kommun. 
En annan av platserna ligger i Hanavrå, Vissel-
tofta socken, alldeles i anslutning till en kvarn-
lämning. Där finner man bara slagg i markytan. 

Att tänka på: Slaggen upptäcks i allmänhet 
genom markskador och då ska vi påminna oss 
om att slaggen bara är en mindre del av platsens 
betydelse. Värdefulla anläggningar kan finnas i 
närheten. Dessutom är det ofta så att om det finns 
en registrerad järnframställningsplats i området 
finns det flera.
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Brott/täkt, respektive stenmaterial

Definition: Fyndighet av råvara som utnyttjats för 
utvinning eller insamling.

Stenbrott är en lämningstyp som i allmänhet 
inte registrerats under inventeringar. Inte ens i 
Skog och historia-projektet gjordes någon kon-
sekvent dokumentation. En av förklaringarna är 
att områden med stenbrott är svåravgränsade så 
till vida att man förutom några större tydliga sten-
brott har att ta ställning till många mindre täkter 
och provgropar. Många stenbrott är också relativt 
unga. Den berömda svarta diabasen i nordöstra 
Skåne kan vara ett exempel på det. Stenbrytningen 
där påbörjades inte förrän i slutet av 1800-talet. I 
näraliggande områden som inventerades i Skog 
och historia-projektet har en del sådana stenbrott 
registrerats. Både i Näsum och Fjälkestad socknar 
finns exempel på det.

När man söker på den här lämningstypen i 
Skåne, blir det tydligt att framförallt två koncen-
trationer med stenbrytning är representerade i 
Fornsök. Det är dels Komstad-området där man 
brutit den kalksten som de flesta kyrkorna på 
Österlen är byggda av. Och det är dels områden 
i mellanskåne där man brutit den så kallade 
Höör-sandstenen. ”Stenskogen” är ett omfat-
tande område mellan Höör och Västra Ringsjön 
med stora och små stenbrott. Även Vittseröd i 
Munkarp socken har en ”stenskog”. I det äldsta 
skedet har man enligt traditionen brutit sand-
sten till Lunds domkyrka här, men under senare 
århundraden framförallt till kvarnstenar. Det är 
spännande kulturmiljöer med husgrunder efter 
arbetarnas värmestugor och kvarliggande halv-
färdiga kvarnstenar. 

Att tänka på: Äldre stenbrott och provgropar kan 
var relativt ytliga ingrepp i marken. 

Brott/täkt, torv

Spår och lämningar efter torvtäkt är relativt 
vanliga i Skåne, men har bara i undantagsfall re-
gistrerats i Fornsök. De kan vara registrerade som 
brott/ täkt med det underliggande egenskapsvär-

det torv, men det finns också äldre lämningar efter 
torvhantering som har registrerats som industri, 
övrig. Det gäller till exempel de torvströ-fabriker 
som legat i Matteröd socken. Där registrerades 
i samband med Skog och historia-projektet ett 
par miljöer med både husgrunder och uppbyggda 
ramper mot mossarna.  En annan enklare typ av 
anläggning som har med torvhantering att göra 
är enkla stensatta trampor där torven ältades för 
att sedan formas till block. Det finns åtminstone 
enstaka sådana upptagna i Fornsök. Intill torv-
mossar kan det också finnas rester av torvlador 
där blocken torkades. När man har hittat sådana 
vid inventeringarna kan dom ha blivit registrerade 
som enstaka husgrunder. Lämningarna är tämli-
gen sentida och bedöms inte som fornlämningar.

Gruvhål, gruvområde

Definition: Öppning i markytan, vilken är ett resul-
tat av malmbrytning.

I Skåne finns ett 30-tal gruvor och gruvområden 
registrerade. Liksom med stenbrott och annan 
täktverksamhet har det inte varit någon priori-
terad lämningstyp i samband med dom inven-
teringar som gjorts. Stenkolsbrytningen mellan 
Billesholm och Ekeby har delvis dokumenterats 
i Fornsök, men skulle behöva karteras mer nog-
grant. Enstaka gruvor där man i mindre omfatt-
ning brutit silver, blymalm och flusspat finns 
framförallt på Österlen. I samband med Skog 
och historia-projektet registrerades ett par små 
dagbrott i norra Skåne där man sökt efter silver-
malm. I det ena fallet, finns intressant nog gruvan 
noterad på skifteskartan 1837. 
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Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Hällbild, skålgrop/älvkvarn

När man hör om hällristningar ser man sanno-
likt framför sig avbildningar av figurer som djur, 
människor eller annat som knackats in i en berg-
häll. De kan också föreställa föremål som yxor och 
vagnar eller symboler som hjulkors.

Den vanligaste hällristningen är emellertid de 
runda urknackade fördjupningar som kallas skål-
gropar eller älvkvarnar. Skålgroparna varierar i 
storlek men är vanligen omkring 5 cm i diameter 
och 1 cm djupa. Det är vanligt med rena skålgrops-
förekomster men även på hällristningslokaler 
med figurristningar finns skålgropar represente-
rade. Oftast finns skålgroparna på ovansidan av 
större stenblock eller på uppstickande berghällar. 
Inte sällan finns också något som kallas rännfor-
mig fördjupning intill groparna. Det är precis som 
det låter; en sorts ränna, eller om man tänker sig 
en långsmal utdragen skålgrop. Man vet inte vad 
skålgroparna haft för innebörd för människorna 
under forntiden, men det finns historiska upp-
teckningar om älvkvarnar som haft en särskild 
betydelse i folktron. Man har smörjt och offrat i 
groparna för olika syften och blocken kallas ofta 
offerstenar. Groparna är således desamma oavsett 
om det kallas skålgropar eller älvkvarnar, i varje 
fall formmässigt svåra att skilja åt. Begreppet 
skålgrop är den arkeologiska termen för en form 
av hällristning och älvkvarn en äldre folklig be-
nämning. Bägge begreppen förekommer dock i 
Fornsöks beskrivningar, vilket man inte ska tolka 
som att det rör sig om skilda typer av lämningar. 
Även om så alltså kan vara fallet ibland!

Skålgropsblocken ligger ofta i samma miljöer 
som förhistoriska röjningsröseområden och 
gravar. Flertalet skålgropsförekomster kan antas 
vara samtida med de övriga lämningarna. Den här 
sortens fornlämningar är både svåra att finna och 
svåra att bedöma. Blocken som groparna ligger 
på är övermossade och groparna är ofta grunda 
och otydliga. Vid Skog och historia-projektet 
gjordes fynd av mer än 50 tidigare okända skål-

gropsförekomster. Många hittades av förklarliga 
skäl av de arkeologer som arbetade i projektet. I 
socknarna Träne, Höör och Brunnby registrerade 
projektet de flesta av nyfynden. Ett av de finaste 
nyfynden ligger vid Tollerup i Höör. Det är ett 
3 m stort och 2 m högt block med 33 skålgropar 
på den flata ovansidan. I Hästveda socken finns 
ett block med endast tre skålgropar, men i dessa 
ligger intressant nog några gamla mynt. Någon 
har uppenbarligen tagit fasta på den gamla berät-
telsen om offerstenar. 

Att tänka på: Skålgroparna är många gånger 
svåra att se. Om det finns en registrerad förekomst 
i ett område är sannolikheten stor att det finns fler. 
Groparna ligger gärna på stenblock som fångar 
uppmärksamheten! 

Minnesmärke, minnessten

Definition: Minnesmärke i trä, sten eller metall eller 
minnesinskrift efter historisk person eller särskild 
händelse.

Helt kort kan nämnas något om lämningstypen 
minnesmärke. Oftast handlar det om minnesste-
nar med inskriptioner, inte sällan med bara initia-
ler och årtal. Då är det inte lätt att veta vad, eller 
vem stenen syftar på och i vilket sammanhang 
den tillverkats. I skogsmark förekommer stenar 
som ristats till minne av någon skogsplantering, 
vilket var en större händelse i gångna tider. Ibland 
handlar det om dramatisk död på en plats som 
man velat markera för eftervärlden. Och ibland 
om större arbetsföretag i form av vägbyggen eller 
liknande. Från Skog och historia-projektet finns 
ett par exempel på minnesstenar som berättar 
en del om den tid då de tillkommit. I en stenmur i 
Jularp finns en sten som har inskriptionen Uppfört 
1934 på nödhjälp. Den åsyftade stenmuren är bred 
och i betesmarken intill finns spår av stenbryt-
ning. 
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Rillesten på gravfält i Höör socken.

Skålgropar med gamla mynt i Hästveda socken.

En annan minnessten finns i Hjärnarp socken och 
berättar något som även kunnat hända i vår tid. 
Där står att läsa HÄR REV VARGEN FÅR 1836 
(sista siffran är otydlig).

Minnesstenar bedöms i allmänhet som Övrig 
kulturhistorisk lämning och rekommendationen 
från Riksantikvarieämbetet lyder som följer: Un-
dantagsvis kan äldre minnesstenar som rests sam-
tidigt med händelsen den berättar om, bedömas 
som fornlämning. Även minneskors som rests till 
åminnelse av människor som förolyckats eller 
mördats kan bedömas som fornlämning om de 
tillkommit före 1850.
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Märkliga och särskilt intressanta lämningar

Vallen i Simontorp på karta med terrängskuggning.

Alla forn-och kulturlämningar är unika. Ingen 
enda historisk lämning är helt den andra lik. Men 
torplämningarna och röjningsrösena är många 
till antalet och i minnet kan det vara svårt att som 
arkeolog och inventerare att skilja den ena från 
den andra. En del platser och nyfynd har onek-
ligen varit mer gåtfulla och spännande än andra. 
Avslutningsvis beskrivs här några exempel. Där 
ute i skogarna finns säkert många fler att finna 
för den som söker.

Rillestenen i Höör. Ett mysterium.

I fornlämningsmiljöer förekommer ibland en 
sorts stenar som man inte har förklaringen till. 
Det är stenar med en sorts gropar som ligger i 
rader. De är uthuggna, ibland fickformiga eller 
runda och förhållandevis djupa. En sådan sten 
fann Skog och historia-projektet på ett litet grav-
fält i utkanten Höör. På gravfältet finns även ett 
vanligt skålgropsblock, men de här groparna 
skiljer sig tydligt från dem. I Danmark finns en 
debatt bland arkeologer kring vad man kallar ”ril-
lestenar”. Det tycks vara samma typ av företeelse. 
På många sätt liknar det här äldre klyvningsmeto-
der av stenblock, vilket många hävdar är förkla-
ringen. Det kan nog stämma ibland, men vad det 
gäller stenen i Höör är det högst osannolikt. Dels 
är den alltför liten, dels finns två sorters gropar på 
olika sidor av stenen. Både på andra håll i Skåne 
och i södra Småland finns sådana här block som 
alla ligger i ett liknande sammanhang med andra 
fornlämningar. På Bjärehalvön berättas en histo-
ria om ett block där brudpar skulle sticka ner sina 
fingrar i groparna för att på så sätt försegla rela-
tionen. Kanske har stenen i Höör haft en liknande 
tradition vilken nu är bortglömd. 

Vallen i Simontorp. Till försvar?

Genom Simontorp i Hjärnarp socken går den 
äldsta kända sträckningen av landsvägen mellan 
Ängelholm och Halmstad. Den är föregångare 
till den väg som något längre österut i nya sträck-
ningar kom att bli riksväg 2 och därefter E6. En 
anmärkningsvärt stor jordvall har sin sträckning 
delvis parallellt med den gamla landsvägen, men 
som i vägens södra del också avviker och korsar 
den. Vallen ansluter också till en bäck som på karta 
från 1764 kallas ”Stenvällabäcken”. På skånska 
rekognosceringskartan från början av 1800-talet 
benämns ett torp intill vägen för ”Stenvalahus”. 
Det kan inte uteslutas att delar av vallen är natur-
ligt bildad, men att man i äldre tid både utnyttjat 
och byggt ut den. Vallen skiljer sig markant från de 
hägnadsvallar som finns i nordvästra Skåne och 
har säkert haft en helt annan funktion. Närmast 
till hands är att tolka den som försvarsanlägg-
ning. Platsen i anslutning till den gamla vägen i 
gränsområdet mellan Skåne och Halland är stra-
tegiskt intressant. Vallen är ett nyfynd från Skog 
och historia-inventeringen och har registrerats 
som Fästning/skans, men den är fortfarande en 
gåtfull lämning med många frågetecken. Kanske 
finns det historiskt källmaterial som kan ge vidare
information?
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Nästa sida: Muren till Ekeshagen i Vånga socken, ovan.
Kojgrund på Västerviksnäs i Vånga socken.

Ekeshagen vid Spångabro. Skogsplantering 
från 1600-talet?

Strax norr om Spångabro i Vånga socken finns en 
inhägnad som är ungefär 300 m i diameter. Den 
är nästan rund till formen och begränsas av en 
kraftig stenmur. Hägnaden finns med på storskif-
teskartan uppmätt 1799 och kallas där "Ekesha-
gen". I samband med att Skåne blir svenskt och 
man anlägger staden Karlskrona blir efterfrågan 
på ektimmer stort. Redan tidigare fanns en lag-
stiftning som hindrade avverkning av bärande 
trädslag och som gav kronan rätten till dessa 
träd. Man bedrev själv från statens sida omfat-
tande avverkning och tillsammans med olovlig 
sådan tog det hårt på ekbestånden. I början av 
1800-talet inventeras tillgången och man ser ett 
behov av att plantera ek. På Visingsö börjar man 
plantera en välkänd ekskog på 1830-talet. Ekes-
hagen i Vånga hade då redan funnits under flera 
decennier, kanske till och med längre än så. På de 
historiska kartorna är inhägnaden delad mellan 
två byar. Om det var så redan från början vet man 
inte, men lämningen är tämligen unik. Ibland ser 
man äldre skogsplanteringar i form av inhägnader 
med minnesstenar som berättar om själva händel-
sen. Då handlar det oftast om betydligt mindre 
planteringar av till exempel tall som gjordes under 
1800-talet.

Kojgrunderna på Västerviksnäs.  
Övernattning för skogsarbetare?

Västerviksnäs som sticker ut i sjön Raslången 
ingår i en av Sveaskogs så kallade eko-parker. 
Näset inventerades i Skog och historia-projektet 
och då registrerades flera små husgrunder. Grun-
derna ser närmast ut som rester av kolarkojor. 
Närmast ovala anläggningar med omgivande 
vall, öppning och med rester av en spis i bortre 
kanten. Vallen har bildats då de jordtäckta träväg-
garna rasat samman. Grundstenar finns ibland 
kvar och kan vara synliga. Det märkliga är att 
inga kolbottnar har hittats på Västerviksnäs. Ko-
larkojorna brukar ha legat alldeles intill milan och 
även om kolbottnarna kan vara otydliga borde 

man ha funnit åtminstone någon. Frågan är då 
om kojorna byggts för någon annan verksamhet. 
Varför har man haft behov av att övernatta ute på 
näset? Tjärframställning har förekommit i när-
området, men inte ute på näset vad man vet. Yt-
terligare en enstaka lämning av samma karaktär 
finns i skogen ett par kilometer lägre i sydväst, 
men inte heller där finns någon kolbotten. Det är 
något av en gåta med de här husgrunderna, men 
kanske finns någon som vet? 

Förborg till Heireholm.

I Snogeholmssjön ligger en liten ö som heter 
Hägerholmen. På den har det legat en borg eller 
befäst gård under medeltiden som kallades Hei-
reholm. Först något om Hägerholmen och Sno-
geholms historia i korthet. Sövde socken hörde 
under medeltiden till ärkebiskoparna i Lund men 
kom vid reformationen på 1500-talet att dras in 
till den danska kronan. Då hade den gamla borgen 
blivit förstörd och en ny uppfördes på ön. Danske 
riddaren Krognos som ägde egendomen lämnade 
den i arv till en dotter som var gift Brahe. Den 
nyuppförda borgen brann redan i slutet av 1500-
talet och förblev sen en ruin. Det som kallas Sno-
geholm var då bara en mindre skogsgård nyttjad 
som sommarbostad av släkten Brahe. I slutet av 
1600-talet byggdes en ny envånings huvudbygg-
nad med två friliggande flyglar på platsen. Det 
nuvarande slottet Snogeholm uppfördes så sent 
som på 1870-talet. Nu till det spännande nyfyn-
det. På landsidan söder om ön Hägerholmen 
finns lämningar som registrerades vid Skog och 
historia-projektet. Yttersta delen av udden är av-
skuren med ett kraftigt dike, vilket tydligt syns på 
kartan med terrängskuggning i Fornsök. Enligt 
äldre uppgifter ska borgen på ön ha haft en bro-
förbindelse till fastlandet. Sannolikt är diket en 
vallgrav och udden en förborg, där man kontrol-
lerade vilka som tog sig över till ön. 
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2 kap. Fornminnen

Fornlämningar och fornfynd

1 §   Fornlämningar är skyddade enligt denna lag.

Fornlämningar är följande lämningar efter människors verksamhet under forna tider, 
som har tillkommit genom äldre tiders bruk och som är varaktigt övergivna:

1.  gravar, gravbyggnader och gravfält samt kyrkogårdar och andra begravningsplatser,
2.  resta stenar samt stenar och bergytor med inskrifter, symboler, märken och bilder    
 samt andra ristningar eller målningar,
3.  kors och minnesvårdar,
4.  samlingsplatser för rättskipning, kult, handel och andra allmänna ändamål,
5.  lämningar av bostäder, boplatser och arbetsplatser samt kulturlager som uppkommit vid   
 bruket av sådana bostäder eller platser, liksom lämningar efter arbetsliv och näringsfång,
6.  ruiner av borgar, slott, kloster, kyrkobyggnader och försvarsanläggningar samt av andra 
 byggnader och byggnadsverk,
 7.  färdvägar och broar, hamnanläggningar, vårdkasar, vägmärken, sjömärken och likartade 
 anläggningar för samfärdsel samt gränsmärken och labyrinter, och
 8.  fartygslämningar.

Fornlämningar är också naturbildningar som ålderdomliga bruk, sägner eller märkliga historiska 
minnen är knutna till liksom lämningar efter äldre folklig kult. Lag (2013:548).

1 a §   Det som sägs i 1 § gäller inte om det kan antas att lämningen tillkommit eller,
i fråga om fartygslämning, förlist 1850 eller senare.

En lämning som avses i första stycket får förklaras för fornlämning av länsstyrelsen om det finns 
särskilda skäl med hänsyn till dess kulturhistoriska värde. Lag (2013:548).

2 §   Till en fornlämning hör ett så stort område på marken, sjö- eller havsbotten som behövs för att 
bevara fornlämningen och ge den ett tillräckligt utrymme med hänsyn till dess art och betydelse. 
Detta område benämns fornlämningsområde.

Skogsvårdslagen

7:17 Vid all skötsel av skog ska skador i och invid hänsynskrävande biotoper, kulturmiljöer 
och kulturlämningar i skogen förhindras eller begränsas.

Med kulturmiljö bör här avses en miljö som historiskt påverkats av människan. Kulturmiljön 
kan innefatta både enskilda objekt såväl som stora landskapsavsnitt och utgör en del av 
kulturarvet. Med kulturlämning bör här avses väl avgränsade lämningar efter människors 
verksamhet som kan antas ha tillkommit 1850 eller senare och som inte bedöms som 
fornlämningar, vilka även benämns som övriga kulturhistoriska lämningar.
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Råd för god kulturhänsyn (oavsett typ av lagskydd)

Planera i god tid innan avverkning. Planera avverkningstrakten när det är barmark och lämningarna 
syns bra.

Märk/Snitsla ut förekommande lämningar, tänk även på kringliggande ytor med t. ex. stenmurar, 
odlingsrösen, brunnar och kvarvarande biologiska kulturlämningar (vårdträd, trädgårdar etc.). 
Lämningarna bör markeras i ytterkanter med kulturstubbar som skydd vid senare skogsbruksåtgärder.

Kör inte på synliga lämningar. Undvik basvägar genom sammanhängande lämningsmiljöer.

Undvik att köra på snötäckt otjälad mark då risk för skador ökar.

Lämna inte kvar träd och ris på lämningar. Dra inte träd över grundrester eller stenpartier –  träden 
rubbar lätt stenarna.

Markbered inte för nära lämningen – håll ett avstånd om ca 5 meter till lämningen.

Plantera inte närmre än ca 5 meter från lämningens ytterkant eller inom gårdstunet (det gamla 
tomtområdet).

Vid röjning och gallring hålls lämningarna fria från ris, buskar och träd.

Se till att maskinförare i samtliga led får tydlig information om de kulturlämningar som berörs.

– Ur Skogsstyrelsens så kallade målbilder för kulturmiljöer
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