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ar keolog i sk  utr edn i ng steg 1: 

VA-ledning Veinge–Laholm

saMManFattning
Stora delar av den planerade ledningen löper inom antikvariskt högintressanta områden. 
Detta innebär att Länsstyrelsens direktiv delvis har varit svåra att leva upp till. Länssty-
relsen skriver i sitt beslut (431-3774-12) att platser med potentiella lägen för idag okända 
fornlämningar under mark skall markeras och motiveras tydligt i utredningsrapporten. Nu 
genomförda utredning har dock istället visat att det rör sig om flera långa, sammanhäng-
ande sträckor som kan sägas utgöra potentiella fornlämningslägen. Förutom de partier där 
ledningen skall läggas i eller omedelbart invid befintlig väg och således kan avskrivas från 
vidare antikvarisk insats, samt ett par delsträckor med topografiskt mindre gynnsamma bo-
platslägen och som således anses kunna lågprioriteras, så förordar Kulturmiljö Halland fort-
satt arkeologisk utredning i form av schaktdragning utmed hela ledningssträckan. 

BAKGRUND
Laholmsbuktens VA planerar en ledningsdragning mellan Veinge och Laholm. Led-
ningens sträckning löper genom ett område som är rikt på kända, registrerade fornläm-
ningar och vars topografi dessutom ställvis bedöms hysa mycket hög potential för fler, 
ej kända fornlämningar. Den planerade ledningssträckan berör dessutom inägomark för 
de historiska byarna Vessinge, Elestorp, Tjärby, Lilla Tjärby och Köpinge. Med anled-
ning av detta utförde personal från Kulturmiljö Halland under några dagar i mars en 
inledande arkeologisk utredning i form av kart- och arkivstudier samt fältinventering. 
Vid tidpunkten för fältinventeringen låg hela området under ett snötäcke, vilket således 
medförde naturliga begränsningar i fältmomentet. Utredningsresultatet ska ligga till 
grund dels för Länsstyrelsens bedömning av behovet av ytterligare beslut dels för före-
tagarens vidare planering.

SYFTE OCH METOD
Utredningen syftar till att närmare beskriva områdets fornlämningsbild, samt att via 
kart-, arkiv- och fältstudier lyfta fram områden med hög arkeologisk potential. Resulta-
tet ska ligga till grund dels för Länsstyrelsens bedömning av behovet av ytterligare be-
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slut, dels för företagarens vidare planering.
Länsstyrelsen skriver i sitt beslut att platser med potentiella lägen för idag okända 

fornlämningar under mark skall markeras och motiveras tydligt i utredningsrappor-
ten och att platser som ej kan motiveras tydligt skall bortprioriteras. Redan på ett ti-
digt stadium i utredningsarbetet stod det dock klart att potentiella fornlämningslägen 
kan finnas närmast var som helst inom mycket långa partier av ledningssträckan. Som 
ett exempel på problematiken kan nämnas det drygt 2,5 kilometer långa partiet mel-
lan Tjärby i norr och livsmedelsindustrin Semper i söder. Topografin är här i stort sett 
plan hela vägen, jordartsförhållandena de samma hela sträckan, merparten av sträckan 
återfinns inom historiska inägor och snart sagt hela sträckan kantas av gravhögar. I ett 
dylikt landskapsutsnitt är det således av förklarliga skäl helt ogörligt att specificera en 
enskild plats som hysandes högre potential än andra. Av denna anledning väljer vi att 
till viss mån frångå Länsstyrelsens direktiv och istället framhäva delsträckor med hög 
potential samt lyfta fram mindre partier – platser – som direkt torde kunna avskrivas 
från vidare antikvarisk insats.

Utredningsarbetets olika moment innefattade en inledande genomgång och samman-
ställning av registrerade fornlämningar i arbetsområdets närområde, därefter en kart-
studie av historiskt kartmaterial i syfte att sammanställa hur de berörda markerna har 
nyttjats i historisk tid, samt för att finna spår efter eventuella fler, nu bortgrävda forn-
lämningar. Arkivstudie kring de berörda byarna och samhällenas ortnamnshistoria ut-
fördes i syfte att ytterligare fördjupa det historiska perspektivet. Jordartskartan studera-
des i syfte att erhålla en bättre bild av, ur geologiskt hänseende, gynnsamma och min-
dre gynnsamma boplatslägen. Avslutningsvis genomfördes en fältvandring i syfte att få 
en god bild av områdets topografi, men även för att få en dagsaktuell bild av den miljö 
ledningsarbetet skall ske inom. 

RESULTAT – TOPOGRAFI, FORNLÄMNINGSMILJÖ OCH 
KULTURHISTORIA

Fornlämningsbilden
Landskapsrummet där ledningsdragningen planeras är som inledningsvis nämnts myck-
et rikt på kända fornlämningar. I föreliggande genomgång väljer vi dock att fokusera 
på det absoluta närområdet till den ”korridor” inom vilken själva exploateringsarbetet 
kommer att ske. I det följande följer en systematisk genomgång av det förhistoriska kul-
turlandskap ledningen planeras löpa genom från norr till söder.

Ledningen utgår från reningsverket norr om Veinge stationssamhälle. Se fig. 2. Re-
ningsverket är beläget låglänt, omedelbart söder om en bäck med en äldre kvarnläm-
ning. Omedelbart söder härom stiger höjdnivåerna och övergår i ett böljande och kul-
ligt landskap. Direkt invid reningsverket, dock uppe på en höjd, återfinns RAÄ 249, ett 
cirka 100x50 meter stort område cirka 20 m.ö.h., inom vilket sex flintavslag (varav ett 
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eldpåverkat), en flintkärna och ett okänt antal ”övrig slagen flinta” påträffats. Därefter 
korsar ledningen vägen och följer dess östra sida upp mot den höjdrygg stationssamhäl-
let är anlagt på.

Drygt 500 meter söder därom skär ledningen mer eller mindre exakt läget för den, år 
1976 bortschaktade gravhögen RAÄ 86. Högen angavs i 1967 års inventering vara nå-
got skadad i kanterna och då mäta cirka 10x8 meter i diameter och vara cirka 1,5 meter 
hög. Enligt uppgift användes den bortschaktade högen till att fylla igen en äldre grus-
täkt. Det bör här dock påpekas att högens botten och centralgrav ännu kan finnas kvar 
om den enbart jämnats med marken.

Därefter korsar ledningen på nytt vägen i nordvästlig riktning och löper vidare väs-
terut omedelbart norr om villabebyggelsen och Veinge skola. Hela denna höjdrygg kan 
sägas utgöra potentiella boplatslägen. På denna sträcka passerar ledningen på sydsidan 
och omedelbart invid den stora gravhögen Vessingehögen (RAÄ 64), vilken i äldre kart-
material även benämns Byhögen. Högen undersöktes år 1923 av T.J. Arne och är med 
sina 22 meter i diameter och 2,5 meters höjd per definition att betrakta som en storhög 
av monumental karaktär. I Arnes dokumentation sägs högen då ha mätt 23 meter i di-
ameter och varit hela 3,5 meter hög. Högen visade sig innehålla en gånggrift med 5-6 
skelett och har av fyndmaterialet att döma varit i bruk under såväl mellan- som senneo-
litikum (Ewald 1929:94ff).

Drygt 70 meter norr om Vessingehögen återfinns ett cirka 340x110 meter stort om-
råde inom vilket flinta (bland annat nitton avslag) och keramik har påträffats vid inven-
tering (RAÄ 264). Områdets storlek är endast uppskattat, då det kringgärdades av vall 
i väst och norr vid inventeringstillfället.

Inne i bostadsområdet, ett knappt hundratal meter söder om ledningssträckning-
en och knappt tvåhundra meter sydväst om Vessingehögen återfinns den något min-
dre (10x9x1,5 meter) gravhögen Skipes hög (RAÄ 63), vilken stundtals även benämnts 
Skibshögen, Skibes hög och Skjeppes hög. Omedelbart nordväst om Vessingeskolans 
tomtgräns viker ledningen av mot söder och passerar här den överplöjda gravhögen Är-
tehögen (RAÄ 27) på mycket nära håll.

Drygt 100 meter sydväst därom – exakt där ledningen viker av för att följa utmed fot-
bollsplanens norra sida – tangerar ledningen läget för den numera borttagna Dynahög 
(RAÄ 28). Högen – tidigare även benämnd Dunhög, Dunehöge, Dönahög och Du-
vehög – mätte cirka 15 meter i diameter innan den röjdes bort under tidigt 1900-tal. I 
detta sammanhang kan även nämnas att ytterligare fem gravar (gravhögarna RAÄ 24 
Attahög/Ättahög och RAÄ 25, stensättningarna RAÄ 26:1-2, samt den monumentala 
RAÄ 62, Vibes hög), återfinns mindre än 300 meter väst, norr och söder om de här re-
dogjorda Dynahög och Ärtehögen.

Ledning viker därefter av mot söder, där höjdnivån faller avsevärt och korsar järn-
vägen (förmodligen genom den befintliga GC-tunneln), Elestorpsvägen och dras där-
efter via Högabergsgatan genom Veinge stationssamhälles villabebyggelse. Hela denna 
sträcka, från gångtunneln i norr och till och med sydänden av Högabergsvägen utgörs 
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av asfalterade ytor. Från detta krönläge faller höjdnivåerna på nytt relativt kraftigt sö-
derut, först inom ett skogsparti och därefter inom hästhagar. Inom detta låglänta, böl-
jande hagmarksparti anträds Tjärby socken, där de tre monumentala gravhögarna RAÄ 
21:1-3 – Trehögarna – återfinns knappt tvåhundra meter öster om arbetsområdet. För 
första gången på hela sträckningen har ledningen nu lämnat det tidiga 1800-talets åker-
mark och leder i svagt sydvästlig riktning genom byn Elestorps utmark (de på 1805 års 
karta så kallade ”Kodalarne”), klyver bygränsen och fortsätter in i byn Tjärbys inägor 
(ängsmark), där marken återigen stiger kraftigt, upp till höjdryggen Örelid. Ledningen 
löper här genom höglänt och plan mark på en cirka 400 meter lång sträcka. På Örelids 
åsbrink passeras gravhögarna RAÄ 16 och 17, varav sistnämnda – Dunahög – på min-
dre än femtio meters avstånd. I detta sammanhang bör tilläggas att vidare norrut på 
Örelids brink återfinns det stora gravfältet Örelids stenar (RAÄ 37), samt även läget för 
den undersökta och därefter bortschaktade gravhögen RAÄ 18. Högen undersöktes år 
1930 av Victor Ewald och det kunde då konstateras att dess centralgrav utgjordes av en 
skelettgrav i en mindre stenkista i vilken bland annat ett bronssvärd med slida av skinn 
och läder påträffades. Centralgraven dateras till äldre bronsålder. I högen återfanns dess-
utom fyra sekundärgravar (Lundborg 1972:31ff).

Ledningen passerar därefter på södra och västra sidan av den cirkulationsplats/rondell 
som möjliggör av- och påfart mellan den nyligen anlagda Väg 117 och väg 585. Se fig. 
4. Den södra hälften av denna sydväst-nordostliga sträcka utmed avfartsvägen, liksom 
partiet där ledningen viker av rakt mot väst för att där korsa väg 585 löper helt inom 
den registrerade och delvis undersökta boplatsen RAÄ 69. Det parti av boplatsen som 
idag utgör själva tillfartsvägen slutundersöktes år 2007, då fast bosättning från brons-
ålder och förromersk järnålder kunde konstateras. Inslag från yngre perioder i form av 
lösfynd – företrädesvis metalldetektorfynd – påträffades också. Boplatsen exakta ut-
bredning är inte känd. I samband med utredning och förundersökning kunde det dock 
konstateras att fornlämningen även breder ut sig mot norr, motsvarande inom det parti 
som nu kommer att skäras av ledningsdragningen (Wranning 2011), vilket föranledde 
Vägverket att delvis ändra vägens dragning. Inom detta parti påträffades bland annat så 
kallad Fresendorfkeramik, den slaviska keramik som givit upphov till senvikingatidens 
och tidigmedeltidens Östersjökeramik.

Ledningen följer därefter i cirka 300 meter den västra sidan av väg 585. Då boplatsen 
RAÄ 69 som ovan nämnts inte har avgränsats västerut så är denna sträcka arkeologiskt 
högintressant. I detta sammanhang kan dock påpekas att marknivån väster om väg 585 
är påtagligt lägre än på östsidan (inom det kända men ej undersökta partiet av RAÄ 69), 
vilket möjligen kan antyda att marken blivit hårdare plöjd på västsidan.

Därefter viker ledningen av och rundar två gårdsfastigheter på dess västra sida. På 
denna sträcka passeras också gravhögen Lussehög (RAÄ 11) på mindre än femtio me-
ters avstånd. I sammanhanget kan även tilläggas att tvåhundra meter öster om Lussehög 
återfinns den i landskapet mycket påtagliga gravgruppen Gröthögarna (RAÄ 12:1-3), vil-
ken utgörs av två gravhögar av monumental karaktär samt en mindre stensättning. Den 
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sydligaste av dessa högar delundersöktes år 1924 av T.J. Arne, varpå en rakkniv med S-
format skaft, en dubbeleggad bronskniv och bronsnål påträffades utanför en hällkista, 
vilken enbart innehöll brända ben. Bronsföremål dateras till yngre bronsålder (period 
V), medan hällkistan med stor sannolikhet skall kopplas till en något äldre fas av brons-
åldern (Lundborg 1972:17).

Ledningssträckan kommer nu in i Laholms landsförsamling, där den på nytt fortsät-
ter parallellt med och omedelbart invid den västra sidan av väg 585 i närmare en kilo-
meter, för att i höjd med gravgruppen RAÄ 26 (vilken återfinns omedelbart öster om 
vägen och utgörs av tre högar i rad) vika av mot väst. Omkring 200 meter längre norr-
ut har den då också passerat omedelbart invid de två monumentala gravhögarna RAÄ 
23:1-2, vilka återfinns i en trädgård utmed vägen östra sida, där de flankerar en villa på 
ömse sidor. Strax sydväst om sagda högar, omedelbart norr om infarten till Lilla Tjärby 
Byaväg, är läget för den numera helt överodlade gravhögen RAÄ 24, vilken ledningen 
nu passerar mycket nära. Ytterligare ett drygt femtiotal meter söder därom näst intill 
tangerar ledningen också den stora gravhögen RAÄ 25:1.

Därefter viker ledningen av runt ett par fastigheter och fortsätter sedan vidare söde-
rut omedelbart väster om den rad villabebyggelse som finns utmed väg 585́ s västra sida 
och vidare ned till livsmedelsindustrin Semper. Se fig. 6. Utmed denna drygt 900 me-
ter långa sträcka återfinns idag endast en synlig fornlämning, gravhögen RAÄ 33. Via 
äldre kartmaterial och inventeringsuppgifter framgår det dock att området direkt väster 
om denna delsträcka tidigare har rymt ett stort antal bortodlade gravhögar, exempelvis 
RAÄ 188 (två högar), RAÄ 189 (sannolikt tre högar) RAÄ 34:1 (en hög), samt (enligt 
indikationer på 1847 års karta) eventuellt ytterligare två ej registrerade gravhögar (Carlie 
1994, Persson 1999:6). Inom detta område har även en enkel skafthålsyxa (RAÄ 173) 
och ett antal flintavslag (RAÄ 105) påträffats, varav förstnämnda på typologiska grun-
der torde kunna dateras till senneolitikum – äldsta bronsålder. I höjd med och ett par 
hundra meter väster om livsmedelsindustrin Sempers nordvästra tomtgräns lär ett okänt 
antal flintavslag och stenyxor ha påträffats. Det finns dock inga uppgifter om vilken typ 
av yxor det rör sig om.

Enligt det kartunderlag som tillhandahölls i beslutet förefaller det som att lednings-
sträckan väster om Semper har fått ett ny – på kartan handritad – sträckning något läng-
re österut, närmare Semper. Den nya sträckningen kommer därmed således att korsa, 
alternativt passera omedelbart invid läget för en förmodad bortplöjd, ej registrerad hög 
mittemellan Semper och avtagsvägen mot Köpinge. Läget för den förmodade högen ger 
sig till känna i form av rikligt med större sten i åkern.

Ledningen fortsätter från Semper, först i västlig riktning och därefter följer den en 
naturlig dalsänka söderut ned till Lagan. Här följer den Lagans krökning och passerar 
på nära håll Skansholmen, på vilken Lagaholms fästning och dess intilliggande, stora 
gravplats finns. På Skansholmen har även förmodat förhistoriska lämningar av varierande 
art – exempelvis flintavslag och härdrester – påträffats. Detta sista, sydliga parti av led-
ningssträckan ingår i den den arkeologiska förstudie av Köpingelandet som utfördes för 
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ett par år sedan (Kadefors 2011). Ett moment i sagda förstudie var att med en femgradig 
skala gradera områdena utifrån mycket låg (1) till mycket hög (5) fornminnespotential. 
I studien graderades nu aktuella dalgång med tvåor och treor, dock omgiven av sandiga 
höjder, speciellt på dess västra sida, som graderades med fyror.

Jordarter
En genomgång av de berörda områdenas på SGU ś digitala jordartskarta, återigen från 
norr till söder, visar att i stort sett hela sträckan från reningsverket i nordost och fram 
till och med Örelids slänter utgörs av isälvssediment, huvudsakligen sand-grus. Dock 
är villaområdet kring Högabergsgatan i Veinge stationssamhälle till större delen anlagt 
på berggrund. 

Hela sträckan mellan Tjärby (nedanför Örelid) och strax söder om Lussehög utgörs 
uteslutande av sand. Därefter övergår alven på nytt till isälvssediment av sand och grus 
fram till och med Semper livsmedelsindustri närmast uteslutande av sand med ställvis 
inslag av utsvallat morängrus. Alven i dalgången mellan Semper och Lagan utgörs dock 
helt av lera, medan ledningssträckans sydligaste parti, på den norra åstranden där led-
ningen skall korsa Lagan, utgörs av åsand och svämsand.

Historiska kartöverlägg
Den planerade VA-ledningens placering i förhållande till historisk markanvändning har 
tidigare delvis berörts. För att ge ytterligare en dimension till ovan beskrivna fornläm-
ningsmiljö görs nedan nu också en motsvarande ”vandring” utmed ledningssträckan från 
norr till söder, men denna gång med fokus på det historiska kartmaterialet.

I stort sett hela sträckan mellan reningsverket i nordost och bostadsområdet vid Höga-
bergsvägen i sydväst löper genom inägomark, närmare bestämt Wessinge bys åkrar i 
öster och Elestorp bys åkrar i väster (se fig. 3, Veinge s:n Akt 106, 1800-06, Tjärby s:n 
Akt 3, 1780, Akt 106, 1800-06). Båda byarna – den ena belägen i Veinge socken den 
andra i Tjärby socken – har medeltida anor och det äldsta kända skriftliga omnämnan-
det härrör från år 1468, då med respektive stavningsformerna Wisinghe och Elaffstrop 
(Sahlgren 1948: 47, 54). Med stor sannolikhet härrör även stora delar av den nu aktuel-
la åkermarken från medeltid. Det historiska kartöverlägget visar att den planerade led-
ningsdragningen kommer att skära rakt igenom Wessinges bykärna, vilken vid tiden 
för kartans upprättande uppvisar sex gårdar omedelbart norr om ledningssträckan och 
tre gårdar omedelbart söder om. Av allt att döma kommer ledningen med andra ord att 
passera rakt genom 1800-talsbyns centralt placerade allmänning. I detta sammanhang 
är det av yttersta vikt att påpeka att ingenting är känt kring byns äldre struktur och ut-
bredning eller kring gårdarnas eventuellt tidigare lägen.

Ungefär mitt i bostadsområdet kring Högabergsvägen lämnas inägorna och därefter 
skär ledningen genom en närmare 700 meter lång sträcka av Elestorp bys utmark, inom 
vilken bland annat de monumentala Trehögarna (RAÄ 21:1-3) återfinns (jfr kapitlet forn-
lämningsbilden ovan). Det utmarksparti som berörs av ledningen utgörs dock huvudsak-
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ligen av den stora, böljande dalsänka som på 1805 års karta benämns Kodalarne. Den-
na dalsänka används även idag som betesmark, numera dock huvudsakligen för hästar.

Från och med de sista tvåhundra meterna innan Örelids slänter nås och därefter hela 
sträckan till mittutför Tjärbysjön går åter ledningen uteslutande inom inägor i form av 
åkermark (Se fig. 5, Tjärby sn Akt 9, 1805-11, Laholm akt 72 ½, 1847-49). Hela sträck-
an fram till sockengränsen Tjärby-Laholm lfs utgörs av Tjärby bys kärnåkrar. Det äldsta 
kända skriftiga omnämnandet av Tjärby (då stavat Tiärby) härrör från år 1468 (Sahlgren 
1948:47). Då vissa bevarade kyrkoinventarier i Tjärbys nuvarande kyrka (byggd 1907) 
härrör från tidigmedeltid – exempelvis dopfunten från sent 1100-tal (Nilsson 1994:18f) 
– är det dock inte helt ologiskt att förmoda att även byn har betydligt äldre anor än vad 
de äldsta skriftliga beläggen kan upplysa om. Likaledes antyder åkrarnas bandparcell-
struktur på 1811-1812 års Storskifteskarta i kombination med klungbildningen av gårdar 
kring kyrkan att byn möjligen representerar primärskedet av ”bybildningsfasen” under 
tidig medeltid (Connelid 2011). I detta sammanhang bör även påpekas att ett antal vi-
kingatida och tidigmedeltida metallfynd påträffats i samband med metalldetektering i 
området omedelbart norr om Väg 117 ś cirkulationsplats sydost om kyrkan, exempel-
vis ett förgyllt vikingatida hängsmycke och en medeltida sländtrissa av bly (Wranning 
2010:56ff).

På sträckan söder om sockengränsen och fram till Tjärbysjön löper ledningen genom 
Lilla Tjärbys inägor, här uteslutande brukad som åkermark. Det äldsta kända skriftliga 
omnämnandet av byn härrör från 1603, då med stavningen Thierebÿ. Precis på grän-
sen mellan inägor och utmark (i höjd med sjön) återfinns själva byn, vilken utgjordes 
av sex gårdar vid tiden för kartans upprättande (Laholm Akt 72 ½ , 1847-49). Två av 
dessa gårdslägen berörs av ledningsdragningen. I det ena fallet förefaller ledningen en-
dast tangera gårdstomten men i det andra fallet finns det större risk att det nu övergivna 
gårdsläget skall beröras direkt.

Från Lilla Tjärby by och vidare ned till Lagan löper sträckningen nästan uteslutande 
i utmarksmiljö förutom i området omedelbart öster om den bortodlade/överodlade grav-
högen RAÄ 34 (jfr kapitlet fornlämningsbilden ovan), där den viker från nordsydlig till 
östvästlig riktning inom en mindre åker (Se fig. 7). Sträckan genom dalsänkan ned mot 
Lagan, på 1763 års karta benämnd Fogdadahlarna, samt det avslutande partiet fram till 
läget där Lagan skall korsas, kantas av ängsmark på ömse sidor (Laholm sn Akt 8, 1763, 
Laholm sn Akt 141, 1813).

TOLKNINGS- OCH ÅTGÄRDSFÖRSLAG
Den stora merparten av ledningssträckan kan sägas vara av stort intresse ur arkeologiskt 
hänseende. Kulturmiljö Halland förordar således arkeologisk utredning i form av schakt-
dragning utmed större delen av sträckan. De enda delsträckor som direkt kan prioriteras 
bort är partiet från och med GC-tunneln under järnvägen väster om Veinge skola till 
och med Högabergsvägens södra ände. Inom hela denna sträcka går ledningen i eller 
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omedelbart invid hårdjorda (asfalterade) ytor och med största sannolikhet redan förstörd 
alv. Vidare kan den kraftigt kuperade dalsänkan mellan Högabergsvägen i norr och den 
östligaste berörda åkermarken i Tjärby socken (med andra ord motsvarande betesmarken 
”Kodalarne”) ges en något lägre prioritet, då detta branta och låglänta område kan sägas 
utgöra atypiska boplatslägen. Tillika kan dalgången mellan livsmedelsindustrin Semper 
och Lagan ges lägre prioritet, då såväl topografi och jordartsförhållanden som fornläm-
ningsbild och äldre kartmaterial påtagligt indikerar områdets atypiska boplatskaraktär.

I övrigt förordas arkeologisk utredning i form av dragning av sökschakt i lämpliga 
intervaller utmed hela sträckan. Schaktens exakta läge och längd bestäms under fältar-
betets gång. 
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Fig. 7. Historiskt kartöverlägg. Prickade ytor = åkermark, kvadrater = gårdslägen. Skala 1:8000.
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