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1. Inledning,	bakgrund	och	syfte	

Kula HB har på uppdrag av Alvesta kommun (Förvaltningen för samhällsplanering) 
utfört en kulturhistorisk analys av kulturmiljön vid Spåningslanda, beläget strax 
nordost om centralorten. Uppdraget föranleddes av kommunens arbete med 
fördjupad översiktsplan för Alvesta tätort.  

I den under andra halvåret 2016 presenterade samrådshandlingen pekas flera ytor i 
Spåningslandaområdet ut som lämpliga för bostadsbebyggelse. Den planerade 
bebyggelsen omfattar såväl lägenheter som villor och är tänkt att realiseras i etapper. 
Sammanlagt åtta ytor i varierande storlekar redovisas i samrådshandlingen (jfr fig. 
15). Dessa berör eller ligger i omedelbar anslutning till kulturmiljövårdens 
riksintresse Hjärtanäs-Dansjö-Gåvetorp-Spåningslanda (G18). Riksintresset ligger 
huvudsakligen norr om väg 25 men sträcker sig ned mot Spåningslanda, där det 
"fångar in" den tidigare inägomarken och ett antal förhistoriska gravmiljöer.  

Denna utredning syftar till att förtydliga innehållet i den under 2012 presenterade, 
fördjupade beskrivningen av riksintresset och att försöka bedöma vilken påverkan 
den planerade bebyggelsen i Spåningslanda medför på riksintressemiljön. 

Figur 1. Kulturmiljövårdens riksintresse Hjärtanäs-Dansjö-Gåvetorp-
Spåningslanda norr om Alvesta tätort. Underlagskarta: Terrängkartan.  
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2. Riksintresset	Hjärtanäs-Dansjö-Gåvetorp-
Spåningslanda	-	en	presentation	

Med utgångspunkt i den fördjupade beskrivningen (Hjärtanäs-Dansjö-Gåvetorp-
Spåningslanda. Fördjupad beskrivning av en kulturmiljö av riksintresse) kommer i detta 
inledande kapitel det kulturhistoriska innehållet i kulturmiljövårdens riksintresse 
G18 att presenteras. Mot bakgrund av att den för utredningen aktuella ytan vid 
Spåningslanda endast utgör en liten del av miljön koncentreras framställningen i 
detta inledande kapitel på huvuddragen samt Spåningslandaområdets roll och 
relation till riksintresset som helhet.  

2.1 Värdetexten	
Central i riksintressebeskrivningarna är den så kallade värdetexten. Den består dels 
av en kortfattad motivering där värdena som varit avgörande för utpekandet av 
riksintresset presenteras, dels en redovisning av de uttryck (objekt, strukturer, 
egenskaper och samband) som gör de kulturhistoriska skeendena läsbara. Just 
läsbarheten betonas särskilt i Riksantikvarieämbetets år 2014 presenterade handbok 
rörande kulturmiljövårdens riksintressen. I samma dokument lyfts också kravet på 
att en riksintressemiljö ska utgöra en helhetsmiljö fram. 

Den nyligen reviderade värdetexten (Länsstyrelsens beslut 2013-06-20) för 
riksintresset Hjärtanäs-Dansjö-Gåvetorp-Spåningslanda lyder så här:  

Motivering: Centralbygd med lång odlingskontinuitet där sockencentrum, herrgårds- 
och allmogebebyggelse väl illustrerar lokalsamhällets sociala organisation och 
godsens påverkan på det agrara landskapet (Fornlämningsmiljö, Herrgårdsmiljö, 
Bymiljö).  

Uttryck: Fornlämningsmiljö med gravar och fossil åkermark illustrerar områdets 
långa kontinuitet. Lekaryd sockencentrum med medeltida kyrka, sockenstuga, 
Lekaryds gamla och nya skola samt ett väl utvecklat kommunikationsnät av lands- 
och byvägar visar platsens centrala roll i socknen. Herrgårdsmiljöernas storskalighet 
och symmetriska läge på ömse sidor om Dansjön illustrerar godsens visuella 
påverkan på landskapet. Herrgårdarnas storskaliga åkermark med dess stenmurar, 
Gåvetorps tegelbruk, torpbebyggelse med tillhörande vägnät och utgården 
Hjärtenholm illustrerar godsens sociala och ekonomiska inflytande i lokalsamhället. 
Den bibehållna bystrukturen i Hjärtanäs illustrerar bondelandskapet från tiden 
innan 1800-talets stora skiften.   

2.2 Landskap	och	innehåll	
Riksintressemiljön norr om Alvesta uppfyller utan tvivel med bred marginal de ovan 
nämnda kraven på helhet och läsbarhet. Området täcker en relativt stor yta som 
mäter sex kilometer från norr till söder och är mellan två och tre kilometer bred 
norr om väg 25. Det rör sig här, precis som anges i motivtexten, om en för 
Kronoberg typisk central jordbruksbygd. Fornlämningarna, storleken på byarna 
Lekaryd och Hjärtanäs samt den naturgeografiska inramningen - landskapet i sig 
själv - förstärker bilden av en "centralbygd med lång odlingskontinuitet".  
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Kyrkbyn Lekaryd är belägen uppe på en välformad drumlin, en valryggsformad 
moränhöjd. Drumlinerna var, på grund av sitt homogena jordartsinnehåll över stora 
ytor, attraktiva odlingsmiljöer under förhistorien. De hörde till de först uppodlade 
områdena när "permanenta" odlingslandskap började växa fram i södra Sverige 
under brons- och järnåldern för 2–3000 år sedan. Spåningslanda med sitt rika 
innehåll av fossil åkermark från dessa perioder återfinns i södra delen av den stora 
Lekarydsdrumlinen.      

Figur 2. Utsikt över det öppna odlingslandskapet på den vackert välvda Lekarydsdrumlinen. Vy från söder, med 
Lekaryds medeltida kyrkplats i mellersta delen av bilden.  
 
Riksintresseområdet kan historiskt-geografiskt delas in i olika zoner. Norr om väg 
25 utgör de båda bydomänerna Lekaryd och Hjärtanäs, belägna på var sin sida om 
Lekarydsån, två sådana ganska väl avgränsade zoner. Inägomarken i Hjärtanäs är 
topografiskt ganska varierad och relativt lågt belägen. På den gamla bytomten finns 
en synnerligen välbevarad radby. Lekaryds medeltida kyrka och den ännu delvis 
kvarvarande agrarbebyggelsen på bytomten ligger uppe på den landskapsmässigt 
dominerande drumlinen och utgör på flera sätt riksintressets mittpunkt. Kyrkan är 
väl synlig i det öppna och av 1800- och 1900-talets agrara revolution starkt präglade 
landskapet. Centraliteten förstärks av att flera äldre vägsträckningar löper in mot 
kyrkan. Här finns flera äldre gårdsbebyggelser och andra byggnader (bl a skola och 
prästgård) som accentuerar områdets karaktär av sockencentrum. 

Kring Dansjön i norra delen av riksintressemiljön har landskapet tydlig säteri- eller 
herrgårdskaraktär. De välhävdade odlingsmarkerna präglas av storskalighet men har 
inslag av betesmarker (ekhagar). Flera monumentala stenmurar och alléer in mot 
respektive gårdsläge förstärker intrycket av högreståndsmiljö. Båda gårdarna 
uppvisar den för äldre storgårdar typiska lokaliseringen på uddar i sjön, här dock 
något mindre sådana. Den ståndsmässiga bebyggelsen vid Gåvetorp tillkom i slutet 
av 1700-talet och början av 1800-talet. Här har dock funnits ett herresäte alltsedan 
säteribildningen på 1500-talet. Vid gården finns även en liten industrimiljö bevarad. 
Dansjö etablerades av Gåvetorps ägare i slutet av 1800-talet; den nuvarande 
huvudbyggnaden uppfördes åren 1927–30.  

Gåvetorp och Dansjö avspeglar den i Småland vanligt förekommande, ofta mindre 
bemedlade, adel som fanns från medeltid och framåt. Herrgårdslandskapet är lätt 
överblickbart och uppträder i nära anslutning till den omgivande agrara bygden. Det 
utgör emellertid en tydlig avgränsad zon inom riksintresset. 
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Figur 3. Gåvetorps bebyggelse, här fotograferad från Dansjö-sidan. 

Längs vägen norrut mot Gåvetorp och, framför allt, i skogsområdet öster om 
gården finns ett stort antal torp (flera med bebyggelse av äldre karaktär). Torpen har 
tillkommit under sätesgården och beboddes i stor utsträckning av människor som 
var sysselsatta inom godsjordbruket eller i någon av de intilliggande industrierna. 
Torpen är således viktiga exponenter för herrgårdsmiljöerna och det jämförelsevis 
storskaliga ekonomiska system som format landskapet kring Dansjön. Med hänsyn 
till att de idag uppträder i sluten skog kan de delvis betraktas som en egen historisk-
geografisk zon inom riksintresset. 

Flera förhistoriska gravar och även mindre gravfält finns utspridda på ett antal 
platser norr om väg 25; bland annat i form av ett par stora gravrösen på omkring 25 
meter vid både Ekeholm öster om Hjärtanäs och strax norr om Dansjö. En relativt 
stor yta med fossil åkermark som möjligen har förhistoriskt ursprung ligger vid 
Hökarydslund nordost om Gåvetorp. Detta är emellertid den enda registrerade 
fossila odlingsmiljön i området norr om väg 25. 

Vid Spåningslanda finns inom riksintresset och i dess omedelbara omgivningar en 
koncentration av förhistoriska gravar och fossil åkermark som avviker starkt från 
övriga delar av miljön. Fornlämningarna i detta område är genom sin omfattning 
och interaktion mellan olika typer av former viktiga markörer för den "långa 
odlingskontinuitet" som omtalas i riksintressets värdetext (jfr ovan). Belägenheten 
på den stora drumlinen innebär att de utgör naturlig del av riksintressemiljön. Den 
påtagliga koncentrationen av fornlämningar och det geografiskt något avvikande 
läget söder om väg 25 innebär dock att kulturmiljön vid Spåningslanda kan 
betraktas som en egen landskapshistorisk zon eller värdekärna inom riksintresset. 
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3. Spåningslandaområdet	-	en	närmare	presentation	

Riksintressets avgränsning vid Spåningslanda sammanfaller i hög grad med den 
gamla inägomarken i området, d v s ytor som under senare århundraden främst 
fungerat som åker och äng. Inägorna är ännu delvis öppna och hävdas idag främst 
genom hästbete och viss vallodling. Den historiska markanvändningen har alltså till 
största delen skapat det landskapsrum som man som besökare i området först 
varseblir och kan överblicka. Låt oss därför inleda med en kortfattad beskrivning av 
de senaste århundradenas utveckling av bebyggelse och odlingslandskap i området. 
Uppgifterna är hämtade ur den arkeologiska utredning som genomfördes för ett 
antal år sedan (Connelid & Ängeby 2000). 

3.1 Den	lilla	byn	som	blev	säteri	och	sedan	by	igen		
Spåningslanda upptas redan i de äldsta skattelängderna från mitten av 1500-talet. I 
den äldsta så kallade jordeboken från år 1545 upptas tre gårdar, två skattehemman 
respektive ett frälsehemman. Förekomsten av en liten by indikerar att bebyggelsen 
har ett medeltida ursprung. Vid mitten av 1600-talet hade adelsmannen Anders 
Sjöblad, boende på sätesgården Gemmatorp på andra sidan sjön Spånen, förvärvat 
samtliga gårdar i Spåningslanda med avsikten att uppföra ytterligare ett säteri. 
Sjöblad dog år 1650 och säteribildningen utfördes strax därefter av svärsonen Nils 
Lindegren.  

Säteri-fasen vid Spåningslanda blev emellertid kortvarig. På grund av ägarfamiljens 
ekonomiska problem hamnade gården i början av 1690-talet i statens ägo. Efter 
några täta ägarbyten inköptes den år 1733 av landshövdingen och friherren Anders 
Koskull på Engaholm och har alltsedan dess hört till detta gods. Under senare delen 
av 1700-talet förföll säteribyggnaderna och uppfördes aldrig igen. I början av 1800-
talet framgår av de skriftliga källorna att Spåningslanda beboddes och brukades av 
arrendebönder. Vid denna tidpunkt låg gårdsbebyggelsen troligen samlad i området 
kring dagens ridhus. Mellangården och Södergården flyttades ut under senare delen 
av 1800-talet. 

Även om spåren efter säteribildningen vid Spåningslanda är få i dagens landskap, är 
skeendet ändå ett historiskt uttryck för den mångfald av mindre sätesgårdar som 
växte fram i Småland under medeltid och århundradena strax därefter. Det 
kompletterar således bilden av denna utveckling inom riksintresset och som kan 
avläsas framför allt vid Gåvetorp i norra delen av miljön. I en igenväxande hage 
150–200 meter sydost om bebyggelsen vid ridhuset finns arkeologiska rester efter 
Spåningslanda säteri. På platsen för den gamla tomten finns faktiskt ännu synliga 
rester efter en byggnad, bl a i form av ett misstänkt spismursröse. Möjligen kan även 
en del äldre lövträd i denna del av området förklaras med närheten till den gamla 
säteritomten. 

Den enda äldre, storskaliga kartan över Spåningslanda upprättades i samband det 
statliga övertagandet på 1690-talet. Inägorna på den vackra kartan, som tillkom år 
1697, återges på nästa sida. Åkermarken redovisas där med grå färg, ängen i gult 
medan hägnaderna återges med typiska (brunfärgade) gärdesgårdsstreck. Ängen och 
några särhägnade hagar i ytterkanterna är skogbevuxna. Utanför vidtar utmarken 
som enligt texten på kartan består av tall- och granskog samt "Liungmark". 
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Figur 4. 1697 års karta över Spåningslanda säteri. Akten F8-6:1 i Lantmäteristyrelsens arkiv, Riksarkivet. 

Säteribebyggelsen återfinns öster om åkermarken på 1697 års karta, vid bokstaven 
A. Lantmätaren har här endast markerat en större hussymbol men på kartans 
koncept ("originalet") redovisas fyra byggnader grupperade i en öppen fyrkant. Ett 
par hundra meter norrut, strax öster om dagens ridhus, markeras den avhysta 
bebyggelsen vid Norrgården och ett stycke söderut (B) ges läget för "Ladugården", 
d v s sätesgårdens ekonomibyggnader. På konceptet finns (vagt markerat) ytterligare 
ett gårdsläge strax norr om sätesgården. Hypotetiskt skulle dessa tre bebyggelselägen 
kunna vara de ursprungliga tomterna för den lilla byn. Säteriets tomt på 1797 års 
karta skulle i så fall representera en helt ny etablering. 

De olika markeringarna i åkermarken visar jordens varierande kvalitet. Huvuddelen 
av åkrarna (C) längs vägen genom området utgörs enligt kartans beskrivning av 
tämligen "godh mulljord" medan ytorna längst i väster (D) ligger på "hård Öhr och 
gruusjord". Som framgår av kartbilden uppvisar de flesta ytorna en grundläggande 
långsmal form. Det råder här inget tvivel om att åkermarken varit föremål för 
bandparcellering, d v s någon form av markplanering har ägt rum längre tillbaka i 
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tiden. Bandparcelleringens orsaker och närmare kronologi är inte närmare känd i 
denna del av Småland. Eventuellt genomfördes den under medeltid men det kan 
inte uteslutas att indelningsmönstret på 1697 års karta avspeglar ett ännu äldre 
tidsskikt (jfr Connelid & Ängeby 2000, sid. 13). Kanske tillkom parcelleringen i 
detta fall när marken delades upp mellan flera gårdar i Spåningslanda under tidig 
medeltid. Under alla omständigheter är de bandparcellerade åkrarna på den äldsta 
kartan ett uttryck för hög ålder. 

Förutom den ovan nämnda säteritomten finns inte några andra konkreta lämningar 
kvar efter innehållet i den gamla lantmäterikartan. En närmare jämförelse mellan 
1697 års karta och dagens landskap visar dock att det råder förhållandevis stor 
rumslig överensstämmelse mellan 1600-talets åkrar och modern odlingsmark. 
Exempelvis är åkermarkens östra gräns helt densamma. De enda, kvarvarande 
öppna odlingsytorna från 1800-talets uppodling återfinns i sydväst. På flera ställen,  
t ex i sydväst, sammanfaller dessutom övergången mellan dagens öppna inägomark 
och skog med läget för 1600-talets inägogräns. I nordväst löper den gamla gränsen 
delvis i en topografisk gränslinje som också delvis samvarierar med lövskogens 
gräns åt detta håll. Överhuvudtaget är just lövskogens utbredning ett tydligt uttryck 
för den historiska inägomarken. 

Figur 5. Drönarbild över den centrala odlingsmarken och Norrgården (dagens ridhus) vid Spåningslanda. 

En annan viktigt historisk betydelsebärare utgörs av det nord-sydliga vägstråket. Det 
rör sig här exakt om samma vägsträckning som på 1600-talskartan. I likhet med 
situationen på många andra platser löper vägen i vad som verkar vara mittaxeln i det 
medeltida parcellsystemet. Sammantaget råder alltså på ett övergripande rumsligt 
plan ännu ganska stor överensstämmelse mellan det äldsta kända historiska 
odlingslandskapet och dagens agrara miljö vid Spåningslanda. Markanvändningen på 
inägorna domineras dock numera av hästbete och på flera ställen växer löv- och 
granskogen tätt inpå den gamla åkermarken; ett visst naturbete förekommer, vilket 
skapar mjukare övergångar.  



	10	

3.2 Fornlämningsmiljön	vid	Spåningslanda	
I detta avsnitt kommer fornlämningsmiljön vid Spåningslanda att beskrivas 
närmare. I kartbilden (fig. 6) nedan redovisas riksintressemiljön i förhållande till 
befintliga uppgifter i FMIS. Riksintresset gräns är, som tidigare påtalats, i stor 
utsträckning anpassad till den gamla inägogränsen (= dagens öppna eller halvöppna 
agrara miljö) men fångar även in de förhistoriska gravfälten och många av de 
ensamliggande gravarna. Däremot faller en mycket stor del av den i grunden 
förhistoriska fossila åkermarken utanför riksintresset. Vi återkommer till denna 
problematik längre fram och inleder istället med en översiktlig beskrivning av 
fornlämningarna inom riksintresset. 

Figur 6. Fornlämningar i Spåningslandaområdet enligt FMIS. Numreringen för ett urval av de viktigaste och 
mest framträdande objekten (samtliga i Aringsås socken). Riksintressets gräns markeras med streckad linje.  
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Ansamlingen av förhistoriska gravar vid Spåningslanda är påtaglig och avviker, som 
redan nämnts ovan, från situationen längre norrut inom riksintresset. Sannolikt 
finns här en koncentration av gravar som även i ett regionalt småländskt perspektiv 
torde vara speciell. Förhållandena uppmärksammades tidigt och redan år 1928 
undersökte arkeologen Knut Kjellmark gravröset Aringsås 45:1. I ett centralt 
placerat brandlager fann han, förutom brända ben och keramikskärvor, flera 
metallföremål, bl a ett eneggat svärd, en sönderbruten sköldbuckla, två spjutspetsar 
och en krumkniv. Graven utgör en så kallad vapengrav och kan dateras till 
århundradena strax efter Kristi födelse, d v s äldre (romersk) järnålder. Kjellmark 
var imponerad av det han såg och meddelade: "f. ö. vimlar trakten av fornlämningar". 

Figur 7. Gravfältet Aringsås 47:1, fotograferat från sydost. Till vänster syns ett av det större rösena. 

Tre mindre gravfält återfinns inom riksintresset: Aringsås 39:1, 42:1 och 47:1. 
Aringsås 42:1 är minst och utgörs av ett 20 meter stort röse och fyra stensättningar. 
Aringsås 47:1 hyser cirka 20 gravar, fem högar, två rösen, 12 stensättningar och en 
oval, skeppssättningsliknande anläggning. På gravfältet Aringsås 39:1 finns 30 
fornlämningar, bestående av 15 högar och lika många stensättningar. Högarna på 
detta gravfält, liksom möjligen även på Aringsås 47:1, indikerar en datering till yngre 
järnålder. Det innehållsrika gravfältet 47:1 ligger i anslutning till högsta terrängen i 
området. Läget och pågående fornvård gör att det framträder ganska tydligt i 
kulturmiljön. I övrigt uppträder gravarna i mindre grupper med två eller tre 
anläggningar, mer sällan som utpräglade solitärer.  

Flera av gravarna utgörs av jämförelsevis stora rösen eller stensättningar, med en 
diameter på över 20 meter. Antalet gravar och det bitvis utpräglat monumentala 
formspråket förstärker bilden av en miljö med både lång historia och lite speciell 
karaktär. Området kan periodvis mycket väl ha haft centrala funktioner inom 
religion och världslig maktutövning (jfr vapengraven 45:1). Den mångfasetterade 
gravmiljön i Spåningslanda är alltså ett tydligt uttryck för den långa kontinuitet och 
centralbygd som det talas om i riksintressets värdetext. 
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Figur 8. Det 18 meter stora gravröset Aringsås 48:1, beläget i sydvästra delen av inägorna vid Spåningslanda. 
Denna miljö, som innehåller flera gravar, sköts efter restaurering genom fornvård. 

Gravfältet Aringsås 47:1 och gravarna 48:1 (jfr bilden ovan) återställdes för ett tiotal 
år sedan efter att de skadats i samband med stormen Gudrun. De sköts idag inom 
ramen för fornvård och ligger i direkt anslutning till skyltade kulturstigar.  

Som framgår av figur 6 ovan återfinns endast en mindre del om den omfattande 
fossila åkermarken (huvuddelen registrerad som Aringsås 77:1) vid Spåningslanda 
inom riksintresset. Den största ytan med fossilt odlingslandskap som berörs ligger 
längst i söder. Det rör sig här uteslutande om röjningsrösen av olika karaktär, vilka 
till största delen sannolikt har ett förhistoriskt ursprung. Odlingsspåren torde därför 
i grunden vara samtida med de spridda gravmonument och mindre grupper av 
gravar som uppträder i samma område. Marken i detta avsnitt skadades dessvärre 
delvis under Gudrun-stormen och präglas idag av uppväxande hyggen, delvis med 
inhägnad lövskog. Strax öster om Mellangården faller också en mindre del av ett 
större område med ålderdomlig fossila åkermark inom riksintresset, idag igenvuxet 
med tät granskog.   

Fossila odlingslämningar finns även i det öppnare odlingslandskapet något längre 
norrut. Den fyrkantiga ytan strax väster om gravarna Aringsås 74:1-2 har dock 
sentida karaktär och utgörs nästan helt av helt stenröjda ytor från sent 1800- eller 
tidigt 1900-tal. Strax söder om gravfältet Aringsås 47:1, nu under stark igenväxning, 
finns ett något mer varierat formspråk. 

I övrigt ryms inom riksintresset 1600-talets säteritomt (Aringsås 94:1) och det äldsta 
kända läget för Norrgården (Aringsås 94:2), båda redovisade på 1697 års karta. Av 
figur 6 framgår att säteritomten delvis ligger utanför riksintresset. 
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4. Fossil	åkermark	vid	Spåningslanda	

Den fossila åkermarken i Spåningslandaområdet uppmärksammades antikvariskt på 
allvar första gången under den statliga revideringsinventeringen av fornlämningar år 
1998. Då registrerades en cirka 25 hektar stor yta väster om Spåningslandavägen. 
Året efter genomfördes en arkeologisk utredning (Connelid & Ängeby 2000) varvid 
den totala arealen fossilt odlingslandskap fördubblades. I samband med utredningen 
påträffades även ett stort antal tidigare ej kända gravar.  

Inom ramen för bl a de senaste årens restaureringsinsatser efter Gudrun-stormen 
och Skog och historia-projektets insatser har bilden av den fossila åkermarkens 
utbredning kompletterats med nya ytor och delvis reviderats. Längst i sydost har en 
större yta (Aringsås 160) tillkommit. År 2010 ändrades avgränsningen för det stora 
området Aringsås 77:1, bl a genom att en till synes riktig korrigering i södra delen. 
Vid samma tillfälle ändrades utbredningen i norr genom att stora ytor med en delvis 
sentida prägel ströks. Som kommer att framgå nedan finns emellertid i detta avsnitt 
både en hel del äldre odlingslämningar och en allmänt innehållsrik och intressant 
agrar miljö.  

Som nämnts tidigare, och som tydligt framgår av figur 6 ovan, faller huvuddelen av 
den fossila åkermarken vid Spåningslanda utanför riksintresset. Detta påtalades redan 
i samband med utredningen 1999-2000, där för övrigt en utvidgning av riksintresset 
föreslogs (Connelid & Ängeby 2000). Mot bakgrund av att fossil åkermark och 
gravar i praktiken utgör en helhet och att riksintressets nyligen reviderade värdetext 
starkt fokuserar på just dessa uttryck och aspekten "lång odlingskontinuitet", är det 
lämpligt att i fortsättningen vidga det rumsliga perspektivet och även inbegripa 
ytorna närmast utanför dagens gränslinje. Fossila odlingslämningar med samma 
omfattning och tidsdjup som i Spåningslandaområdet, där den långa kontinuiteten i 
landskapsutnyttjandet kan studeras och överblickas direkt på marken, saknas i 
realiteten inom övriga delar av riksintressemiljön (jfr ovan).  

Nedan ges en översiktlig beskrivning av den fossila odlingsmiljön i Spåningslanda. 
Den bygger delvis på iakttagelser som gjordes redan under 1999 års utredning och i 
samband med några timmars fältbesiktningar inom ramen för detta uppdrag. En 
annan viktig utgångspunkt för beskrivningen är den allmänna kunskap som idag 
finns kring kulturmiljöer av det här slaget, efter ett par decenniers agrarhistoriska 
och arkeologiska undersökningar i liknande miljöer runt om i södra Sverige. Ett 
viktigt karaktärsdrag för lämningarna i Spåningslanda är ju att de på många sätt är 
typiska för de agrara miljöerna inom såväl Kronobergs län som hela det sydsvenska 
höglandet. Låt oss därför kort sammanfatta vilka dessa egenskaper är. 

4.1 Stort	tidsdjup	och	dynamik	
Det är framför allt tre erfarenheter från de senaste årens agrarhistoriskt inriktade 
analyser av liknande, komplexa miljöer som kan vara värda att uppmärksamma här. 
För det första visar dateringarna från de stora fossila åkerområdena ofta på ett 
betydande tidsdjup; även områden som saknar synliga gravar har ibland brukats 
redan under yngre bronsålder eller äldre järnålder. För det andra är innehållet i 
miljöer som (ofta närmast slentrianmässigt) anges som "röjningsröseområden" ofta 
komplext. Dessa miljöer uppvisar inte sällan ett ganska varierat formspråk (mer än 
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bara röjningsrösen) och innehåller dessutom i regel andra typer av fornlämningar 
såsom gravar, boplatser under mark eller lämningar knutna till senare tiders 
utmarksbruk. För det tredje har miljöerna nästan alltid varit föremål för återbrukande 
under en eller flera perioder. Etableringen av stora, delvis extensivt brukade 
områden med åkermark redan under brons- och järnålder var en investering som 
kom att återutnyttjas under yngre tidsperioder, inom ramen för vitt skilda 
sociala/ekonomiska strategier och odlingssystem. Tydliga exempel på detta är 
anläggandet av medeltida gårdar och 1800-talets torp i förhistoriska åkerområden. 
Även det i Småland utbredda svedjandet på utmarkerna under historisk tid kan i viss 
mån ha styrts av det "markbundna kapital" som tidigare markröjningar utgjorde.  

Återanvändandet av gamla investeringar i form av exempelvis röjd mark är i hög 
grad karakteristiskt för den typ av fornlämningsmiljöer som Spåningslanda 
representerar. Sydsvenska höglandets storskaliga fossila odlingsmiljöer, ofta med ett 
flerskiktat innehåll och nära rumsliga anknytning till historiska inägomarker, är på 
många sätt det tydligaste och mest konkreta uttrycket för en lång odlingskontinuitet 
som vi har i hela landet.    

4.2 Röjningsröseområden	med	varierat	innehåll	
Odlingslämningarna vid Spåningslanda anges i FMIS som röjningsröseområden. 
Med hänsyn till formspråk, de stora arealerna och förekomsten av ett stort antal 
gravar råder inget tvivel om att den fossila åkermarken i de flesta fallen har ett 
ursprung i förhistoriskt åkerbruk. I analogi med resultaten från flera arkeologiskt 
undersökta sådana här miljöer i Kronobergs och kringliggande län, torde den första 
stora ”odlings-boomen” i området ha inträffat under äldsta järnålder eller möjligen 
redan under yngre bronsålder, d v s för 2000-3000 år sedan (jfr Länsstyrelsens skrift 
Fossil åkermark i Småland). 

Figur 9. Ålderdomliga, sannolikt förhistoriska röjningsrösen i nordöstra delen av Aringsås 160. 
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Inom den stora miljön Aringsås 77:1 och det intilliggande Aringsås 160 finns flera 
avsnitt med påtagligt ålderdomliga, ofta flacka och ganska tätt liggande, rösen som 
mycket väl kan vara utpräglat förhistoriska. De enskilda rösenas storlek varierar men 
ligger överlag i intervallet tre till fem meter; höjden uppgår endast till ett par, tre 
decimeter. De mest representativa och bäst överblickbara lämningarna med den här 
karaktären återfinns i högvuxen granskog i västligaste delen av Aringsås 77:1 (strax 
sydost om Skogskyrkan) samt i nordöstra delen av Aringsås 160 (jfr bilden ovan). I 
båda dessa områden är marken mycket jämn, bitvis nästan plan, och uppvisar ett 
närmast idealiskt topografiskt underlag för förhistoriskt åkerbruk. 

Övriga delar av den av röjningsrösen dominerade fossila åkermarken har en något 
annorlunda (och delvis varierande) karaktär. I allmänhet är rösena något större och 
högre, vilket tyder på både långvarigare och sannolikt också intensivare stenröjning. 
Anläggningarna är något mer välvda och innehåller ofta även ett lite större 
stenmaterial överst som indikerar nyröjning, möjligen redan under förhistorisk tid. 
På flera ställen uppträder de olika typerna av röjningsrösen intill varandra, som 
exempelvis i nordöstra delen av Aringsås 160. 

Figur 10. Röjningsröse med sekundärt påförda, lite större stenar, beläget i mellersta delen av Aringsås 160. 

Inom den del av Aringsås 77:1 som ligger inom riksintressets gränser väster om 
Spåningslandavägen finns flera relativt stora rösen, med en diameter på uppemot 6–
7 meter. De är överlag välvda och uppträder ganska glest. Gränsdragningen mellan 
röjningsröse och gravar är här i några fall oklar. Den fossila åkermarken har dock 
klart annorlunda prägel och förefaller vara mycket välröjd. Den ligger ganska nära 
inpå åkermarken på 1697 års karta och skull hypotetiskt kunna ha varit i bruk ett 
stycke in i historisk tid, kanske så pass sent som strax före säterbildningen vid 
mitten av 1600-talet.  

På ett par, tre ställen i sydvästligaste hörnet av riksintresseområdet löper långa och 
0,5–1,0 meter höga terrasseringar som möjligen uppkommit i samband med odling. 
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Strukturen framträder vagt även på Lantmäteriets ”terrängskuggade” (på laserdata 
baserade) kartor. Ett utsnitt från en sådan återges nedan som figur 11. Där syns 
tydligt flera långsträckta "linjeelement" i den delvis täta skogen strax söder om 
gravarna Aringsås 48:1-2. Lägena för några av dessa har markerats med pilar i figur 
11. Formerna uppträder av allt att döma regelbundet, vilket indikerar att det är fråga 
om bandparcellerade ytor. Det kan alltså inte uteslutas att det arkaiska tegmönstret 
som präglar åkermarken på 1697 års karta ursprungligen varit större och sträckt sig 
ytterligare ett par hundra meter söderut. 

Figur 11. Pilarna anger misstänkta terrasskanter i fossil åkermark vid Spåningslanda. Karta från 
Lantmäteriets hemsida "Kartsök och ortnamn". Flera av de större gravarna framträder i bilden. 

I väster anger FMIS att den fossila åkermarken upphör i höjd med Skogskyrkan. 
Här finns emellertid en hel del ytterligare lämningar längre mot nordost, d v s inom 
ytan som redan 1999 grovt markerades som yttre gräns för odlingsmiljön. Stora 
delar av området har dock varit föremål för relativt sen brukning, under sent 1800-
tal och en bit in på 1900-talet. Denna påverkan förklarar troligen varför ytan avförts 
i samband med de senaste årens korrigeringar av uppgifterna i FMIS. Den sentida 
brukningen och en nyligen genomförd föryngring av skogen på delar av marken 
försvårar möjligheterna till överblick. Det var därför svårt att i samband med 
fältbesöket i samband med detta uppdrag få en uppfattning om lämningarnas 
faktiska utbredning, komplexitet eller bevarandestatus. 

Delar av miljön i detta område har alltså brukats sent, vilket dels resulterat i större 
sammanhängande ytor som helt rensats från sitt äldre innehåll, dels flera partier där 
äldre röjningsrösen ligger kvar och tydligt signalerar att den avslutande odlingen ägt 
rum på mark som varit brukad tidigare. Det sent bortröjda stenmaterialet ligger 
deponerat längs åkrarnas kanter. Många stenar ingår i omgivande stenmurar. Två 
murar avgränsar en mycket välbevarad och i terrängen framträdande fägata som 
löper i öst-västlig riktning, parallellt med brukningsvägen genom området (markerad 
med streckad linje på fastighetskartan i figur 6). 



	 17	

Figur 12. Överlagring! Stenmuren i fägatan löper här tvärs över ett äldre röjningsröse. 

Den sent brukade ytan omedelbart söder om fägatan är bevuxen med tät granskog 
men omgiven av stenmurar. Marken är helt stenröjd och dessutom markberedd; det 
kulturhistoriska värdet på just denna yta är således lågt. Marken ifråga är för övrigt 
redovisad som åker ännu på 1950 års ekonomiska karta. I övrigt inom området är 
formvariationen större och bevarandeförhållanden avsevärt bättre. 1800- och 1900-
talets brukning har i flera fall bedrivits inom stenmursomgärdade ytor där bitvis 
ganska mycket av det äldre innehållet i form av äldre, flacka röjningsrösen ligger 
kvar. På flera ställen har äldre rösen påförts yngre material och i några fall, som på 
bilden ovan, finns "eleganta" överlagringar där stenmurar löper över gamla rösen. 
Överlag ligger såpass mycket äldre former kvar att återbrukandet av marken tydligt 
kan avläsas. 

Figur 13. Den röda cirkeln markerar förekomsten av äldre röjningsrösen inom den av sentida 
brukning påverkade miljön öster om Skogskyrkan (synlig till vänster i bild).  
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Delar av detta område öster om Skogskyrkan, och som alltså idag ligger utanför den 
fossila åkermarken i FMIS, utgör utan tvivel fornlämning. Det variationsrika 
formspråket med ett tydligt överlagrande, yngre kronologiskt skikt innebär att 
miljön har stora pedagogiska förtjänster. Här finns också flera tidigare registrerade 
förhistoriska gravar. På den markerade höjdplatån strax intill ligger bl a gravfältet 
Aringsås 42:1 och de under 1920-talet arkeologiskt undersökta vapengravarna på 
Aringsås 45:1-2. De senare sköts idag genom fornvård och ligger i anslutning till 
den skyltade kulturslingar genom området. 

4.3 Bristfällig	registrering	och	markskador	
Den stora fossila odlingsmiljön Aringsås 77:1 är, som framgår av figur 6 ovan, 
uppdelad på flera olika delytor. I grova drag stämmer befintlig avgränsning i FMIS i 
södra delen av området. Antalet former söder om den nyligen tillkomna Fornvägen 
är bitvis få och det är möjligt att gränsen i praktiken ligger närmare vägen. Under 
alla omständigheter finns inga synliga lämningar mellan de nya husen inom etapp 1-
området i sydväst och själva vägen. De två separat redovisade ytorna norr om 
huvudområdet, av vilka det ena ligger inom riksintresset, utgörs nästan helt av sent 
brukad (den ena ännu 1950) åkermark. Marken mellan dessa, som idag ligger 
utanför Aringsås 77:1, innehåller däremot en hel del äldre röjningsrösen. Situationen 
är alltså här minst sagt som inkonsekvent och förvirrad. 

Stora brister i registreringen av den fossila åkermarken föreligger också, som visades 
nyss, i området öster om Skogskyrkan. Den fossila åkermarken är där delvis 
påverkad av sentida odlingsverksamhet men innehåller likväl ett antal ytor med klart 
äldre lämningar. Området exkluderades 2010 av oklara skäl helt och hållet från 
Aringsås 77:1 och ligger idag utanför fornlämningen. Det föreligger således, både 
med avseende på avgränsningar och beskrivningen av innehållet ett stort behov av 
ytterligare revideringar av det fossila odlingslandskapet i området. 

Inom det stora huvudområdet längs Fornvägen, från Spåningslandavägen i öster till 
Skogskyrkan i väster, är marken delvis skadad genom markberedning och spår som 
uppkom i samband med vindfällen och avverkningar vid Gudrun-stormen 2005. I 
figur 14 på nästa sida redovisas en grov klassificering av de olika skogsbestånden i 
området och förekomsten av stormskador och spår efter markberedning. De 
sistnämnda sammanfaller med täta granplanteringar, vars utbredning framträder 
tydligt i ortofotot, i sydväst. Den mest omfattande markberedningen (utförd redan 
före utredningen 1999) berör fossil åkermark av äldre karaktär strax norr om etapp 
1-bebyggelsen intill Fornvägen. Skadorna besiktigades inte i detalj under fältbesöket 
men är troligen delvis omfattande. 

Den stormskadade marken närmare Spåningslandavägen österut ligger delvis inom 
ett lövhägn. Skadorna verkar här vara begränsade till vindfällen och en del spår efter 
skogsmaskiner. Terrängen är idag, på grund av nyligen genomförd slyröjning, 
mycket svårforcerad och knappt överblickbar. Flera gravar syns överhuvudtaget inte 
förrän man står helt nära inpå dem i det allmänt "stökiga" området. Mellan hägnet 
och den nyss nämnda, markberedda ytan i väster finns ett mindre område med 
uppväxande, nyligen planterade granar som inom några år kommer att vara mycket 
tätt bevuxet. Marken är här uppenbarligen också delvis skadad. 
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Figur 14. Ortofoto med de olika skogsbeståndens sammansättning och eventuella skador grovt markerade. 

Förekomsten av markskadade/slyröjda ytor, tätt igenvuxen mark och utpräglat sent 
brukade ytor innebär att det i nuläget inte någonstans inom riksintressemiljön vid 
Spåningslanda finns möjligheter att överblicka eller ta del av värdetextens 
kärnbudskap om "gravar och fossil åkermark [som] illustrerar områdets långa 
kontinuitet". Detta illustrerar med önskvärd tydlighet varför det är nödvändigt att 
inbegripa även en omgivande fornlämningskontexten i samband med beskrivningen 
av området, liksom vid den avslutande bedömningen om eventuell påtaglig skada i 
förhållande till översiktsplanens intentioner. 
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5. Bedömning	av	eventuell	påtaglig	skada		

I detta avslutande kapitel ska frågan om vilken påverkan den nya bebyggelsen i 
förslaget till fördjupad översiktsplan kommer att få för den riksintressanta 
kulturhistoriska miljön vid Spåningslanda beröras. I figur 15 redovisas lägen för 
ytorna med ny bebyggelse och deras relation till riksintressets gräns och registrerade 
fornlämningar. 

Figur 15. Föreslagen ny bebyggelse vid Spåningslanda enligt fördjupad översiktsplan (blå ytor). Den ljusblå 
ytan längst i sydväst avser "Spåningslanda etapp 1" och berörs inte av denna utredning. 

Som framgår av kartan ovan öppnar planen för ganska omfattande nybyggnation i 
området. Tre större ytor, två i nordväst respektive ett i öster, är inte bara stora utan 
faller dessutom innanför befintlig riksintressegräns. Innan vi fördjupar diskussionen 
kring vilket effekter planförslaget får kan det emellertid vara lämpligt att kort 
sammanfatta de kulturhistoriska värdena i området samt att kort återknyta till 
resonemanget i inledningen till kapitel 4 ovan, d v s frågan kring vilket rumsligt 
perspektiv som är lämpligt vid bedömningen av eventuell skada på riksintresset. 
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5.1 Innehållsrik	och	komplex	kulturmiljö		
Genomgången ovan har visat att kulturmiljön vid Spåningslanda är synnerligen 
innehållsrik och komplex. Den ännu öppna inägomarken uppvisar i flera avseenden 
god rumslig överensstämmelse med situationen på den äldsta kartan från slutet av 
1600-talet. I området finns både "ordinär" agrar bebyggelse och ett antal lämningar 
med anknytning till 1600- och 1700-talets sätesgård. Redan här finns således en 
anknytning till innehållet i övriga delar av riksintresset norr om väg 25. 

Kärnvärdena vid Spåningslanda utgörs dock av en för regionen ovanligt stor 
koncentration av delvis monumentala förhistoriska gravar och omfattande arealer 
med (i grunden) samtida fossil åkermark. Gravarna återfinns i hög grad inom den 
fossila odlingsmarken eller i omedelbar anknytning. Härigenom kan inte bara ett 
enkelt rumslig samband mellan gravar och odlingsmark utläsas; gravarna signalerar i 
flera fall även närvaron av samtida boplatser (belägna under mark). Samvariationen 
mellan gravar och åkrar är också ett uttryck för kopplingen mellan religionen och 
jordbruket i det förhistoriska samhället, där gravläggning och andra återkommande 
rituellt präglade aktiviteter kan ses som viktiga delar i själva hävdandet av landskapet 
(med förfäderskult, fruktbarhet och liknande som viktiga teman). 

Den fossila åkermarken uppvisar en för södra Sveriges skogsbygder typisk variation, 
med röjningsrösen av olika karaktär och inslag av andra typer av formelement 
såsom terrasskanter och hak. Eventuellt innehåller en del av fornåkrarna rester efter 
bandparcellerade ytor från tidig medeltid. Åkermarken har sannolikt använts under 
mycket lång tid men även varit föremål för nyröjning under olika tidsperioder. 
Slutligen kom delar av marken att delvis återanvändas inom ramen för intensiv 
stenröjning och skapandet av större, sammanhängande odlingsytor (ofta omgivna av 
stenmurar) under 1800-talets och det tidiga 1900-talets agrara revolution.  

Den fossila odlingsmiljön är delvis mycket välbevarad. De olika strukturerna och 
utvecklingen över tid är på flera ställen fullt läsbar, även för ett otränat öga. 
Fornåkrarna uppträder i direkt anslutning till dagens åkermark - både på tidigare 
inägor och utmark - vilket bidrar till förståelse av förändringar i såväl odlingssystem 
som den mer övergripande organisationen av landskapet. Hela miljön har, genom 
läget i södra delen av den imponerande Lekarydsdrumlinen, en tydlig koppling till 
den vidare landskapshistoriska kontexten inom riksintresset norr om väg 25.  

Läsbarheten i kulturmiljön varierar naturligtvis mellan olika delområden. En del av 
fornlämningarna återfinns i tät skog, vilket på sikt kan komma att ändras i positiv 
riktning genom att bestånden växer upp. Långsiktigt betydligt mer negativt är att 
några ytor varit föremål för markberedning, varvid en hel del lämningar tagit skada. 
Den mest skadade ytan härvidlag finns i sydvästra delen av den fossila åkermiljön 
Aringsås 77:1. I södra delen har även vindfällen och en del körskador orsakat vissa 
skador, främst på själva åkerytorna mellan röjningsrösen och gravar. 

Uppgifterna i FMIS innehåller en hel del felaktigheter, både med avseende på 
avgränsningar och beskrivningar. Exempelvis finns i nordväst flera äldre lämningar 
som utgör fornlämning. Behovet av en reviderad inventering av området är stort. 
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5.2 Motiverad	utvidgning	av	analysområdet	
Riksintressebeskrivningens värdetext fokuserar tydligt på kontinuitetsaspekterna. I 
både motivdelen och beskrivningen av uttrycken betonas inledningsvis att det rör 
sig om centralbygd och fornlämningsmiljöer med gravar och fossil åkermark som 
"illustrerar områdets långa kontinuitet". Begreppet kontinuitet skall här inte uppfattas 
bokstavligt; det syftar snarare mer allmänt på ett långvarigt återutnyttjande av 
odlingsmarken.  

Ingen annanstans inom riksintresset kommer dessa aspekter lika tydligt till uttryck 
som i Spåningslandaområdet. I praktiken finns inga andra områden med ett 
liknande innehåll, och som på samma sätt svarar mot värdetextens formuleringar, 
inom riksintresset norr om väg 25. Endast fornlämningen Lekaryd 99:1, belägen ett 
stycke nordost om Gåvetorp, har delvis samma innehåll. Lokalen är dock betydligt 
mindre, innehåller endast två kända gravar och saknar anknytning till historisk 
inägomark. I övrigt saknas fossil åkermark och gravarna är mer utspridda i 
landskapet.  

Mot denna bakgrund är det därför något förvånande att riksintressets gräns vid 
Spåningslanda ligger kvar i samma läge som vid utredningen 1999. Den nuvarande 
avgränsningen är närmast av ad hoc-karaktär och exkluderar stora välbevarade 
fossila odlingsmiljöer med stort tidsdjup, vilka i hög grad hänger samman 
arkeologiskt med fornlämningar inom riksintresset, och många gravar. Problematiskt 
är också att de ytor med fossilt odlingslandskap som återfinns inom riksintressets 
gräns är präglade av stormskador eller är bevuxna med täta skogsbestånd som 
försvårar överblick. Den fossila åkermarken inom riksintresset har i hög grad också 
varit brukad under senare perioder, bl a under historisk tid och saknar därför en 
uppenbar koppling till de förhistoriska gravarna. Möjligheten att uppleva och förstå 
värdetextens formuleringar om "lång odlingskontinuitet" inom riksintresset är starkt 
begränsad om den bara utgår från de fåtaliga fossila odlingsmiljöerna i norra delen 
av området eller inom de "kringskurna" ytorna vid Spåningslanda. 

I enlighet med resonemanget ovan och i inledningen av kapitel 4, framstår det alltså 
som nödvändigt att utvidga området för att kunna bedöma vilka effekter den 
fördjupade översiktsplanens förslag på ny bebyggelse får för riksintressemiljön. I 
Riksantikvarieämbetets nyligen utgivna (2014) handbok kring kulturmiljövårdens 
riksintressen finns, utöver den starka betoningen på läsbarhet, helhetsmiljö och 
värdetextens centrala betydelse, flera formuleringar som öppnar för att inkorporera 
ytor utanför befintliga gränser vid bedömning av skador. Rent allmänt betonas att 
urval och gränser för riksintressena inte är "en gång för alla givet utan ska kunna 
omprövas i takt med utveckling av ny kunskap och förändrade synsätt" (sid. 63). På sidan 59 
står följande: 

I en prövningssituation kan också hävdas att ytterligare ej tidigare redovisade 
områden och uttryck, på grund av deras kulturhistoriska samband med 
riksintresset, bör inkluderas i den geografiska omfattningen av området. 

En utvidgning som omfattar hela den fossila åkermiljön i Spåningslanda föreslås i 
den fördjupade riksintressebeskrivningen från år 2012 men genomfördes av oklar 
anledning inte i samband med den efterföljande revideringen av värdetext och 
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gränser i norr. I anslutning till "noll-alternativet" (inga förändringar av riksintressets 
gränser) skriver rapportförfattaren så här (sid. 8): 

"Spåningslandas fossila åkermark ligger belägen utanför gränsen, men ingår i 
värdetexten. Den fossila åkermarken bör därför kunna omfattas av 
riksintressebestämmelserna även med aktuell gränsdragning." 

Det föreligger alltså starka skäl att utvidga analysområdet kring riksintresset vid 
Spåningslanda. 

5.3 Påtaglig	skada?	
De viktigaste aspekterna kring begreppet påtaglig skada på kulturmiljövårdens 
riksintressen kan grovt sammanfattas med följande citat ur Raä:s handbok från 
2014: 

Om åtgärden innebär att riksintressets uttryck och karaktärsdrag försvagas 
föreligger risk för påtaglig skada. Det kan innebära att uttrycken förändras eller 
landskapets rumsliga samband och sammanhang fragmentariseras på ett sätt som 
inte omöjliggör men som påtagligt försvårar läsbarheten av det riksintressanta 
kulturhistoriska sammanhanget. 

Redan en hastig blick på kartan i figur 15 ovan ger vid handen att flera av de 
föreslagna, nya bebyggelseområdena kommer i konflikt med den innehållsrika 
fornlämningsmiljön i Spåningslanda. Det föreligger här inte bara en uppenbar risk 
att flera för riksintresset viktiga uttryck i form av fossil åkermark och gravar 
försvinner eller "försvagas"; en utbyggnad fullt ut i enlighet med planförslaget skulle 
även leda till att miljöns "rumsliga samband och sammanhang fragmentariseras" 
högst påtagligt. Planförslaget är i hög grad anpassat till den befintliga gränsen för 
riksintresset och innebär att endast den fossila åkermarken längst i söder lämnas 
kvar orörd. Som framgått ovan är marken här delvis stormskadad och svår att 
överblicka. Därtill är lämningarna i det aktuella området inte helt representativa för 
den fossila åkermarken i stort eftersom de innehåller delvis avvikande strukturer. 

De mest problematiska inslagen i planförslaget utgörs av de stora områdena i 
nordväst samt den något mindre ytan strax öster om Mellangården. Ytorna i 
nordväst berör (dock långtifrån helt) dels den innehållsrika och pedagogiskt 
värdefulla miljön norr om Aringsås 77:1, dels de ovanligt välbevarade och 
överblickbara lämningarna i högvuxen granskog närmare vägen och Skogskyrkan i 
väster. Bebyggelseytan öster om Mellangården (föreslagen som "utredningsområde" 
i planförslaget) sammanfaller nästan helt med välbevarade men idag tätt igenvuxna 
fornåkrar. En byggnation i dessa områden i enlighet med planförslaget skulle utan 
tvivel medföra påtaglig skada, bl a genom att stora arealer med ett för kulturmiljön 
centralt och delvis överblickbart innehåll försvinner. Byggnationen skulle även leda 
till fragmentarisering och att det övergripande rumsliga förhållandet mellan den 
historiska inägomarken och förhistorisk, arealkrävande odlingsmark (och gravar) 
närmast upphör. Det grundläggande och för både Spåningslanda och riksintresset 
som helhet viktiga sambandet mellan fossil åkermark och samtida gravar bryts också 
delvis vid en utbyggnad i full skala.  
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Den mindre ytan i väster berör mark som idag är bevuxen med tät granskog och 
dessutom hårt markberedd. Här skulle en byggnation i första hand bidra till 
fragmentarisering, bl a genom att den hamnar mycket nära ett antal gravar som 
därigenom mister sitt samband med miljön i övrigt. 

Övriga bebyggelseområden i söder får inte samma negativa påverkan, undantaget 
den mindre ytan norr om vägkorsningen som delvis berör ett mycket välbevarat 
parti av den fossila åkermarken (belägen i högvuxen granskog öster om lövhägnet).  
Fornvägen utgör en redan befintlig gräns genom området. Som redan påtalats ovan, 
är den fossila åkermarken söder om vägen delvis stormskadad; här finns dessutom 
endast ganska glest med lämningar. Innehållet i sydligaste delen av Aringsås 160 har 
inte kontrollerats i detta sammanhang men inte heller här skulle en byggnation 
nödvändigtvis medföra någon större skada. 

Sammantaget skulle alltså en utbyggnad helt enligt planförslaget utan tvivel medföra 
påtaglig skada på riksintresset. Stora arealer med fossil åkermark skulle försvinna 
och viktiga samband mellan både de ingående komponenterna i fornlämningsmiljön 
och på ett mera övergripande rumsligt plan skulle brytas. Läsbarheten och 
möjligheterna att förstå odlingslandskapets långa kontinuitet, viktiga aspekter i 
riksintressets värdetext, skulle brytas eller i varje fall avsevärt försvåras.  

5.4 Möjligheter	
Risken för påtaglig skada innebär inte att en nybyggnation i området framstår som 
helt ogenomförbar. En utbyggnad söder om Fornvägen och möjligen även längst i 
sydost är fullt tänkbar. Fornvägen har redan karaktären av en "barriär" och 
lämningarna söder om den är både skadade och svåra att identifiera och överblicka. 
Delar av den markberedda ytan i väster kan eventuellt också bebyggas, särskilt om 
exploateringen sker närmare Fornvägen, så att en buffertzon in mot befintlig 
riksintressegräns kan skapas. Även i nordväst torde det finnas utrymme för 
byggnation, dock inte i den omfattning som planförslaget anger. 

Nybyggnation är således fullt genomförbar på flera platser. Den enskilt viktigaste 
aspekten för att undvika påtaglig skada på riksintresset är att vidmakthålla 
sambandet mellan den öppna inägomarken inom befintligt riksintresse och de 
intilliggande äldre odlings- och gravmiljöerna runt omkring detta. Av detta skäl bör 
bebyggelse öster om Mellangården helt undvikas, liksom exploatering av den 
välbevarade och delvis pedagogiskt värdefulla miljön öster om Skogskyrkan.  

De pedagogiska värdena i området kring Spåningslanda är betydande och bör 
utnyttjas som en resurs i den fortsatta planeringen. Här finns redan skyltade stigar. 
Skyltarna fokuserar dock i ganska hög grad på enskilda objekt såsom gravar och kan 
därför utvecklas mera.   

Någon närmare analys och detaljerade förslag på vilka ytor som kan bebyggas har 
inte varit möjlig att genomföra inom ramen för detta uppdrag. Därtill är bristerna i 
den befintliga registreringen av fornlämningarna vid Spåningslanda alltför stora. En 
reviderad inventering som klarlägger de olika ytornas utbredning och innehåll bör 
därför genomföras snarast. Det är lämpligt att ett sådant uppdrag i första hand 
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genomförs som en renodlad inventering, så att inte ytor provgrävs (och "skadas") i 
onödan.  

Slutligen måste påpekas att fornlämningsmiljön i området är av en sådan dignitet 
och komplexitet att stora mängder tidigare inte registrerade lämningar i form av 
exempelvis boplatser under mark och ytterligare gravar kan påräknas. Detta gäller i 
hög grad även inom den fossila åkermarken. De fossila odlingslämningarna i sig har 
också ett stort arkeologiskt värde. Kostnaderna för att slutundersöka och 
dokumentera de arkeologiska lämningarna kan i slutänden medföra betydande 
kostnader. Fornlämningarna hanteras under alla omständigheter i enlighet med 
kulturmiljölagens bestämmelser.  
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