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Utredningsområde

Bakgrundskarta: OpenStreetMap 2019

1) Strängenäsvägen
2) Snurrom
3) Kustleden
4) Runnehällsvägen
5) Golfbanan
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Bakgrund och syfte

Byggkult – Byggnadsvård och kulturmiljö har på uppdrag av Kalmar kom-

mun utfört en kulturhistorisk utredning av exploateringsområdet Snurrom/

Norra staden. Arbetet ska ligga till grund till kommunens översiktsbild över 

området. Utredningen genomfördes juni till september 2019 i samarbete med 

Ankdammen konsult och kulturgeograf Katarina Olsson.  

Syftet med utredningen är att ge en översiktlig beskrivning av områdets 

kulturhistoriska utveckling, att beskriva de kulturhistoriska värdena i området 

samt att peka ut kulturhistoriskt värdefulla lämningar som kommunen bör ta 

särskild hänsyn till i planeringsarbetet. Arbetet ska också ge en översikt över 

lämningar som med stöd i Kulturmiljölagen kan kräva ytterligare utredningar. 

Underlaget kan även användas för att lyfta fram kulturlämningar i området 

genom t.ex. skyltning eller för att knyta nya bostadsområden till landskapets 

historia genom val av kvarters- och gatunamn. 

Avgränsning

Utredningsområdet ligger i Kläckeberga socken norr om Kalmar. Det sträcker 

sig från Strängenäsvägen i söder till Snurrom i norr. I öster begränsas området 

av kustleden, i väster av den gamla riksvägen längs Krafslösa malm (numera 

Runnehällsvägen) samt Norra vägen. I utredningsområdet finns flera detalj-

planelagda områden som redan är bebyggda eller där bebyggelse är under 

uppförande. 

Områdets östra del utgörs av Kalmar golfklubbs golfbana som upptar ca 

30% av utredningsområdet. Golfbanan är inte aktuell för ny bebyggelse och 

eventuella lämningar av kulturhistoriskt värde finns huvudsakligen bevarade 

under marken. Därför beskrivs den östra delen av utredningsområdet endast 

översiktligt i denna rapport. 

Exploateringsområdet berör delar av byarna Västerslät, Kläckeberga och 

Krafslösa. Området som tillhör Västerslät är dock litet och har inte närmare 

analyserats i samband med den aktuella utredningen. Ungefär hälften av ex-

ploateringsområdet tillhör Kläckeberga by, dock ligger byns centrala område 

med gårdar och inägor i väster, utanför exploateringsområdet. Stora delar av 

Kläckeberga är redan detaljplanelagda och utredningens fokus kommer där-

för att ligga på området som tillhör Krafslösa by. Här är andelen oexploaterad 

mark störst och påverkan på olika tiders kulturhistoriska lämningar minst. 
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Relevanta lagrum

Kulturmiljölag (1988:950)

2 kap. Fornminnen

• Skyddet omfattar både registrerade och oregistrerade fornlämningar 

från såväl förhistorisk och historisk tid. Fornlämningar får inte utan 

tillstånd från länsstyrelsen rubbas, tas bort, grävas ut, täckas över eller 

genom bebyggelse, plantering eller på annat sätt ändras eller skadas. 

• Om det inte är möjligt att bevara en fornlämning kan Länsstyrelsen 

fatta beslut om att den helt eller delvis får tas bort under förutsättningen 

att det görs en grundlig undersökning inom ramen av den så kallade 

uppdragsarkeologin. Uppdragsarkeologin regleras av 2 kap. 10-14 §§ i 

Kulturmiljölagen (KML) och av föreskrifter.

3 kap. Byggnadsminnen

• I utredningsområdet finns inga byggnadsminnen.

Uppdragsarkeologi - Den arkeologiska processen enl. KML 2 kap. 10-14 §§

En arkeologisk undersökning sker i flera etapper:

1. Arkeologisk inventering
Allra först görs en inventering av området som genomförs som en kombination av kart- och arkivstudier och fältinventering i syfte att 
ge ett kunskapsunderlag inför fortsatta arbeten.

2. Arkeologisk utredning (2 kap. 11 § KML)
Vid en markexploatering måste hänsyn tas till de bevarade fornlämningarna men långt ifrån alla är kända. Länsstyrelsen kan då 
beställa en arkeologisk utredning för att ta fram ett beslutsunderlag för vidare handläggning. Utredningen är det första steget i den 
arkeologiska processen enl. Kulturmiljölagen. I en utredning tittar arkeologerna på hur fornlämningsbilden ser ut, vilka fornlämningar 
som berörs och försöker så långt som möjligt beskriva dessa. Utredningen baseras på studier av historiska kartor och skriftliga källor, 
fältinventering men även genom begränsade provgrävningar och schaktningar.

3. Arkeologisk förundersökning (2 kap. 13 § KML)
I nästa steg följer en arkeologisk förundersökning som kan liknas vid en mindre delutgrävning i syfte att få djupare information om 
fornlämningen. Länsstyrelsen kan besluta om en förundersökning för att ta fram ett kunskapsunderlag inför kommande beslut. Den 
inriktas på att försöka dokumentera fornlämningens karaktär, datering, utbredning och komplexitet samt att ta tillvara fynd. Förun-
dersökningen berör ofta en begränsad del av fornlämningen.

4. Arkeologisk undersökning (utgrävning) (2 kap. 12-13 § KML)
De fornlämningar som med säkerhet kommer att skadas eller förstöras i samband med en markexploatering måste undersökas 
arkeologiskt. Vid en utgrävning dokumenteras fornlämningen så att kunskapen om den kan bevaras för framtiden. Undersökningen 
är det tredje och sista steget i den arkeologiska KML-processen. Den genomförs som en arkeologisk utgrävning för att dokumentera 

fornlämningen, tolka den vetenskapligt samt rapportera och förmedla resultaten.
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Miljöbalken (1998:808)
• Lagen skall alltid tillämpas så att värdefulla natur- och kulturmiljöer 

skyddas och vårdas samt att mark, vatten och fysisk miljö i övrigt an-

vänds så att en från ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk 

synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas. 

• I utredningsområdet finns inga riksintressen för kulturmiljö. Exploate-

ringsområdet ligger i direkt anslutning till riksintresset för kulturmiljö, 

enligt 3 kap 6 § MB, Kläckeberga [H49] (Kläckeberga sn). 

• Området omfattas av riksintresset trafik 3 kap 8 § MB och riksintresset 

försvar 3 kap 9 § MB.

Förordning (1998:1252) om områdesskydd enl. MB

• Biotopskydd enligt miljöbalken avser bl.a. odlingsrösen och stenmurar 

i jordbruksmark. 

Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 1999:119)

•  Enligt 5 § i Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 1999:119) om 

hänsyn till natur- och kulturvärden i jordbruket får bland annat renar 

mellan åkerskiften och hägnadsrester inte skadas eller tas bort om de 

har kulturhistoriskt värde eller stort värde för bevarandet av odlings-

landskapets flora eller fauna.

Väglag (1971:948)

• Enligt 4 § i väglagen ska det vid väghållning tas tillbörlig hänsyn till 

enskilda intressen och till allmänna intressen, såsom trafiksäkerhet, 

miljöskydd, naturvård och kulturmiljö. En estetisk utformning skall 

eftersträvas. 

• Enligt 13 § ska nya vägar ges ett sådant läge och utformas så att 

ändamålet med vägen uppnås med minsta intrång och olägenhet utan 

oskälig kostnad. Hänsyn ska tas till stads- och landskapsbilden och till 

natur- och kulturvärden.

Plan- och bygglagen (2010:900)

• PBL gäller för området. Se särskilt 2 kap 6 § som behandlar hänsynsta-

gande till bebyggelseområdets särskilda historiska och kulturhistoriska 

värden samt 8 kap.13, 14, 17 § som behandlar förbud mot förvanskning 

samt krav gällande underhåll och varsamhet.

Detalj- och översiktsplaner

• Gällande detaljplaner finns tillgängliga hos Kalmar kommun. 

• Gällande översiktsplan är från 2013.
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Metodbeskrivningen

Utredningen baseras på kartstudier, fältstudier samt granskning av tidigare 

kulturhistoriska utredningar med syftet att identifiera kulturhistoriskt värde-

fulla lämningar. Följande lämningstyper har stått i utredningens fokus: 

• Fornlämningar, såsom boplatser och fyndplatser 

• Lämningar knutna till kulturlandskapet, såsom husgrunder, historiska 

vägar, inhägnader, odlingsmark

• Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse

Kartstudier

Kartstudierna gjordes av kulturgeografen Katarina Olsson med syfte att ge 

en översikt över möjliga historiska lämningar i området. Materialet utgörs av 

Lantmäteriets digitala kartmaterial, främst kartor från 1600- och 1700-talet, 

en- och lagaskifteskartor från 1800-talets första hälft samt ekonomiska kar-

tan. Kartstudiernas resultat sammanfattades i en arbetsrapport som fungerade 

som underlag vid fältarbetet och till områdets historiska beskrivning i denna 

rapport. Arbetsrapporten har lämnats till kommunen som seperat dokument.

Fältstudier

Fältbesiktningen har utförts 2019-08-26 av bebyggelseantikvarierna Katja 

Meissner, Byggkult och Ivar Wenster, Ankdammen konsult. Besiktningen 

har skett med cykel. Eftersom stora delar av området som tidigare tillhörde 

Kläckebergas utmark redan är detaljplanelagda, fokuserades under fältbesö-

ket främst på utredningsområdets södra del. 

Fältbesöket hade som syfte att identifiera äldre strukturer som är kopplade 

till kulturlandskapet, främst vägar och inhägnader samt tecken i vegetationen 

som tyder på historisk markanvändning. I uppdraget ingick ingen inventering 

av enskilda byggnader. Bebyggelsen har därför endast studerats översiktligt 

som samlad bebyggelse. 

Granskning av äldre utredningar

Tidigare arkeologiska och kulturhistoriska utredningar har granskats för att få 

förståelse för områdets historia och för att identifiera kulturhistoriskt värde-

fulla lämningar som inte är registrerade i nationella databaser. 

Digitalisering

Relevanta historiska kartor har georefererats och lagts som överlägg till en 

flygbild för att identifiera och markera kulturhistoriskt intressanta strukturer 

och lämningar i landskapet. Det har skapats digitala kartskikt för olika läm-

ningstyper, såsom fornlämningar, agrara lämningar, historiskt relevanta vägar 

och vägdragningar samt värdefull bebyggelse. GIS-materialet används både 

till illustrationer i rapporten och har lämnats seperat till kommunen.
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Översikt tidigare utredningar

Arkeologiska utredningar

I det aktuella utredningsområdet har det under de senaste årtiondena genom-

förts flera arkeologiska uppdrag, både inventeringar, utredningar och under-

sökningar. Uppdragen utfördes i samband med kommunens planarbete och 

områdesavgränsningarna varierar därför starkt mellan de olika uppdragen. De 

största uppdragen omfattar en yta på 3-4 kvadratkilometer, andra uppdrag be-

rör enbart enskilda fornlämningar. Inget tidigare arkeologiskt uppdrag täcker 

dock exakt hela området som ligger till grund för den aktuella kulturhistoriska 

utredningen. Nedan följer en översikt över de relevanta arkeologiska uppdra-

gen i området:

Källström, M. 1993a. Rapport över arkeologisk utredning etapp 1 vid 
område kring Vimpeltorpet, Kläckeberga sn, Kalmar kn, Kalmar län, 
Småland. Kalmar läns museum.
1993 genomförde Kalmar läns museum på uppdrag av Länsstyrelsen en ar-

keologisk inventering där nyupptäckta fornlämningar registrerades med syftet 

att utröna huruvida fornlämningar kommer att beröras av framtida exploate-

ring vid Vimpeltorpet. 

Gustafsson., M. 1995. Sten och bronsålder vid Vimpeltorpet. Fornläm-
ning 135, Kläckeberga sn, Kalmar kn, Småland. Arkeologisk rapport 
1995:5. Kalmar Läns Museum. 
1994 genomfördes en särskild arkeologisk undersökning av fornlämningen 

Kläckeberga 135:1 vid Vimpeltorpet. Området skulle tas i anspråk för ny vil-

labebyggelse. Vid undersökningen framkom resterna av flera boplatser som 

kunde dateras till mesolitikum och bronsålder/äldre järnålder. Fornlämningen 

är borttagen och området bebyggd.

Källström, M. 1993b. Arkeologisk utredning etapp 2. Området kring 
Vimpeltorpet, Kläckeberga sn, Kalmar kn, Småland. Kalmar läns mu-
seum, Rapport 1993:3. 
1993 genomfördes i utvalda områden arkeologiska utredningar, förundersök-

ningar och huvudundersökningar i form av provgrävningar och fosfatkarte-

ringar. 

Papmehl-Dufay, L. 2007. Norra Kalmar, område 2 och 3, Kläckeberga 
sn, Kalmar kn, Småland. Arkeologisk utredning steg 2. Kalmar läns mu-
seum, Rapport 2007. 
2007 genomförde Kalmar läns museum en arkeologisk förundersökning av 

utvalda områden som berördes av detaljplaneläggningen vid Snurrom.  
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Bebyggelseinventering
Adriansson, I. m.fl. 1981. Kulturhistorisk utredning Krafslösa malm. 
Kalmar läns museum, rapport 1981.
1981 utförde Kalmar länsmuseum en kulturhistorisk utredning av Krafslösa 

malm som huvudsakligen innebar en detaljerad inventering av bebyggelsen. 

Utredningen låg till grund för stadsplanen för Krafslösa malm och Björka 

(0880K-P88/08, Upprättad 1983-08-03, antaget 1987-06-15) och detaljpla-

nen för Krafslösa malm, Svensborg (0880K-P90/03, lagakraft 1990-07-02). 

Kulturmiljöanalys

Ring, C., Molander Ö., Engman, F. 2001. Kulturmiljöanalys över Rinka-
byholm och Norra Kalmar. Kalmar läns museum, Rapport 2001.
Kalmar läns museum har utfört en kulturmiljöanalys för ett område mellan 

Kalmar stad och Lindsdal samt ett område runt Rinkabyholm. Syftet med 

analysen var att fungera som underlag för kommunens programarbete samt 

att ge en uppfattning om det finns behov av ytterligare antikvariska åtgärder.

Landskapets förutsättningar och 
historia 

Topografi

Utredningsområdet utgörs geologiskt huvudsakligen av kuperad blockrik 

moränmark, mindre kärrmarker och åkermark. Norra delen av utrednings-

området, med undantag av golfbanan, domineras av skog. Moränhöjderna i 

den delen är inte särskilt utpräglade. I södra delen, vid Vimpeltorpet, finns en 

tydlig ås som sträcker sig i SV-NÖ-riktning. Här finns även finare jordarter 

såsom grus och sand. 

Lager av så kallad svallad moränjord visar på att de östra delarna av ut-

redningsområdet tidigare var översköljda av hav.1 Området frilades succesivt 

genom landhöjning. Södra delen består av både åkermark och skogspartier. 

Skogen i utredningsområdet består till största delen av barrträd, men runt 

Krafslösa finns små sammanhängande partier med lövskog. 

1 Svallad morän kallas morän som blivit ursköljd och därmed förlorat en del av det finare materialet, 
dock inte allt. Jordarten behåller ändå sin karaktär och anges på kartor som morän. Svallad morän före-
kommer i områden som tidigare översköljts av havet, det vill säga med lägre höjd över havet än högsta 
kustlinjen. Källa: Wikipedia (https://sv.wikipedia.org/wiki/Mor%C3%A4n_(jordart)) [senast 20191025]
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Förhistorisk tid

Området norr om Vimpeltorpet har under större delen av stenåldern varit ett 

skärgårdslandskap med ett flertal öar, som utgjorde ett attraktivt område för 

fiske, jakt och insamling av växter. De arkeologiska undersökningarna som 

utfördes 1993 och 2006 vid Vimpeltorpet och Snurrom visade på att män-

niskorna bosatte sig i området redan under tidig jägarstenålder (mesolitikum), 

alltså omkring ca. 6500 till 6000 f. Kr. 

Under brons- och järnålderns landhöjning frilades stora markarealer, som 

p.g.a. dess sanka karaktär var mest lämpade som betesmark. Den sandiga 

upphöjda moränryggen vid Vimpeltorpet bjöd dock på goda förutsättningar 

för en bosättning, även om stenåldersboplatserna snarare var tillfälliga fångst- 

och fiskestationer än långvariga bebyggelseetableringar. Den äldsta daterade 

förhistoriska husgrunden i området är från äldre bronsåldern (1700–1100 f. 

Kr.) och visar att människorna under såväl jägarstenålder som bronsålder valt 

att bosätta sig på samma platser i landskapet.

Strandnivåkartorna visar den forntida och framtida fördelningen mellan hav och land samt även 
förändringar i sjöarnas utbredningar. Kartorna har framställts genom att sammanlänka digitala 
höjddata med en matematisk strandlinjemodell. I kartorna visas också förloppet för inlandsisens 
avsmältning.

Med hjälp av aktuella nivåvärden i höjddatabaserna kan man beräkna nivåerna för såväl tidigare 
som kommande nivåer. Förändringar i strandnivån härrör från två oberoende rörelser, dels 
jordskorpans höjning, dels havsytans höjning.

Under den senaste istiden pressades jordskorpan ned av tyngden från inlandsisen. När isen 
smälte lättade trycket och jordskorpan började röra sig uppåt för att återta tidigare nivåer, en 
process som fortfarande är aktiv. 

Havsstrandens nivå beräknas genom att addera havsytans nivå till värdet för den nedtryckta 
terrängen. I den nedpressade terrängen är det inte bara nivåerna som är annorlunda utan även 
landytans lutning, vilket innebär att vattendragens lopp och sjöars utbredning delvis varit 
annorlunda i jämförelse med dagens situation.

© Sveriges geologiska undersökning (SGU)

Huvudkontor:
Box 670
751 28 Uppsala
Tel:  018-17 90 00
E-post: kundservice@sgu.se
www.sgu.se

Hav och sjö

Land

Nutida hav och sjö

Strandförskjutningskurva, beräknad för centrum av kartan.
För 5000 år sedan var strandlinjen 8 m över dagens nivå.
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Strandnivåkartan
För 5000 år sedan

Som de arkeologiska fynden visar bosatte 
sig människorna redan under tidig jägar-
stenålder längs moränåsen i området vid 
Vimpeltorpet. Området var då ett skärgårds-
landskap med ett flertal öar. © Sveriges 
geologiska undersökning (SGU) 

Strandnivåkartorna visar den forntida och framtida fördelningen mellan hav och land samt även 
förändringar i sjöarnas utbredningar. Kartorna har framställts genom att sammanlänka digitala 
höjddata med en matematisk strandlinjemodell. I kartorna visas också förloppet för inlandsisens 
avsmältning.

Med hjälp av aktuella nivåvärden i höjddatabaserna kan man beräkna nivåerna för såväl tidigare 
som kommande nivåer. Förändringar i strandnivån härrör från två oberoende rörelser, dels 
jordskorpans höjning, dels havsytans höjning.

Under den senaste istiden pressades jordskorpan ned av tyngden från inlandsisen. När isen 
smälte lättade trycket och jordskorpan började röra sig uppåt för att återta tidigare nivåer, en 
process som fortfarande är aktiv. 

Havsstrandens nivå beräknas genom att addera havsytans nivå till värdet för den nedtryckta 
terrängen. I den nedpressade terrängen är det inte bara nivåerna som är annorlunda utan även 
landytans lutning, vilket innebär att vattendragens lopp och sjöars utbredning delvis varit 
annorlunda i jämförelse med dagens situation.

© Sveriges geologiska undersökning (SGU)

Huvudkontor:
Box 670
751 28 Uppsala
Tel:  018-17 90 00
E-post: kundservice@sgu.se
www.sgu.se

Hav och sjö

Land

Nutida hav och sjö

Strandförskjutningskurva, beräknad för centrum av kartan.
För 5000 år sedan var strandlinjen 8 m över dagens nivå.

År (CalBP)                                      [nutid]

M
et

er
 ö

ve
r 

n
u

ti
d

a 
h

av

14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 -2000

0

20

40

60

För 5000 år sedan = 5000 CalBP = 3050 CalBC

CalBP är kalenderår före nutid (1950)









































































































 











































 






























 













































































Krafslösa

Kläckeberga

Norrliden

Västerslät

5,42

16°21'

16°21'

16°18'

16°18'

56°42'

56°42'

58
0

580

58
1

581

58
2

582

6285 6285

6286 6286

6287 6287

D
en

n
a 

ka
rt

a 
är

 a
u

to
m

at
is

kt
 f

ra
m

st
äl

ld
 if

rå
n

 S
G

U
s 

da
ta

b
as

 2
0

19
-1

0-
2

6 
m

ed
 id

-n
r:

m
rr

tt
fa

0i
v

KALMARSMEDBY

LINDSDAL

628402657
9

07
7

Topografiskt underlag: Ur GSD-Terrängkartan
©Lantmäteriet

Rutnät i svart anger koordinater i SWEREF 99 TM.
Gradnät i brunt anger latitud och longitud

i referenssystemet SWEREF99.

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 km

Skala 1:25 000

Strandnivåkartan
För 5000 år sedan

Strandnivåer för 5000 år sedan

Hav och sjö

Nutida hav och sjö

Land
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Historisk tid
Som det historiska kartmaterialet visar, utgjorde utredningsområdet under 

historisk tid huvudsakligen utmarken till byarna Kläckeberga, Krafslösa och 

Västerslät – alla belägna i Kläckeberga socken. Nedan följer en kort beskriv-

ning av byarnas historia och odlingslandskapets förändring genom tiderna.

Kläckeberga by

Kläckeberga bys historia går tillbaka till början av medeltiden. Här finns en 

kyrka från tidigt 1200-tal som ligger på en svag höjdsträckning som i sydväst 

gränsade till en idag utdikad våtmark. Det var ett strategiskt läge ur försvars-

synpunkt och kyrkan användes under delar av medeltiden som försvarskyrka. 

Den omtalas flera gånger i källor från 1400- och 1500-talen. Trupper förlades 

hit, sista gången i samband med Kalmarkriget 1611-1613. Väster om kyrko-

gården syns rester av en vallgrav som en gång omgav borgen eller kyrkan. 

Norr om kyrkan hittades 1940, vid arkeologiska utgrävningar, grundmurar till 

en medeltida gård med fyra hus från slutet av 1100-talet. 

A

C

B

Kläckeberga 1694. A) Kyrka, B) Kläckeberga gård, C) Riksvägen. Karta: Lantmäteriet. 

Själva byn Kläckeberga ligger en bit ifrån kyrkan. Den är omnämnd från 

1300-talet och framåt. En kvinna vid namn Märtha Sunesdotter skänkte en 

gård i Kläckeberga till Johannes Döparens kloster i Kalmar 1360. 1387 ägdes 

Kläckeberga gård av ståthållaren på Kalmar slott Ficke af Fitzen och sedan 

dess har många ägare avlöst varandra. De har anlagt trädgårdar och köpt upp 

hemman så att egendomen expanderat alltmer under århundradenas lopp. Den 

nuvarande huvudbyggnaden uppfördes i början av 1800-talet. 

Kläckeberga gård var ett säteri2, och av det historiska kartmaterialet fram-

går att alla hemman i byn ägdes av säteriet. Inägorna var till största delen sam-

lade väster om gamla riksvägen (numera Runnehällsvägen), i närheten av byn 

och utanför exploateringsområdet som utgörs av skogs- och ängsmark i öster.

2  Säteri, sätesgård: ”Ursprungligen en lantegendom ägd och bebodd av en frälseman och i kraft av 
adelns privilegier befriad från på jorden vilande allmänna skatter (säterifrihet). Säteriet var ofta huvudgård 
i ett godskomplex av spridda frälsegårdar. Frälsejord inom frihetsmilen hade mer exklusiv befrielse från 
skatter till kronan än egendomar som låg längre bort. För hävdande av säterifriheten krävdes ståndsmäs-
sig byggnad på sätesgården. Efter adelsprivilegiernas upphävande har från 1800-talet benämningen 
säteri använts om äldre, stora och välbyggda lantgårdar i allmänhet.” (NE)
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Den del av exploateringsområdet som berör Kläckeberga ligger på byns östra 

markområde. Här fanns enligt storskifteskartan från 1794 (Fred G Muller) 

skog, ängar och betesmarker. En del torp med tillhörande marker låg in-

sprängda, framför allt i ängarna. Längst i väster, precis norr om landsvägen 

mot Kalmar, låg Krogaretorpet med sina lyckor. Torpet fanns redan inritat på 

en karta från 1694. E22 skär idag rätt igenom platsen där själva torpet låg.

Strax öster om Krogaretorpet låg något som omnämns som båtsmanslyckor 

och båtsmansägor, och i anslutning till dessa två torp. Enligt kartbeskrivning-

en var markerna 1794 delvis nyupptagna. Det märkliga är att Kläckeberga by 

inte hade några båtsmän (Grill 1856). Nordnordost om båtsmansägorna låg 

Kruslocketorpet med sina lyckor. 

Från Kläckeberga byplats slingrade sig en smal väg mot öster och korsade 

gamla riksvägen strax innan den kom in i nuvarande exploateringsområdet. 

Den fortsatte ner till havet och förenade torpen ute i skogs- och ängsmar-

kerna. Från Kruslocketorpet gick vägen vidare mot nordost till torpet Möck-

lekärrs lyckor och hage. Här delade sig vägen i tre. Åt norr ledde vägen vidare 

till Västerslät, åt nordost till Kohlarelyckan som tillhörde Möcklekärrtorpet. 

Denna lycka låg precis på gränsen till exploateringsområdet. Österut ledde 

vägen från Möcklekärrtorpet till Värsnäs och Fiskaretorpet med dess marker. 

Kläckeberga 1794: 1) Väg, 2) Krogaretorpet, 3) Gamla riksvägen, 4) Båtsmansägor och 2 torp, 5) Kruslocketorpet, 6) Möckelkärrs lyckor och 
hage, 7) Kohlarelyckan, 8) Fiskaretorpet. Karta: Lantmäteriet. Bakgrundskarta: Google Satellite 2019.
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Krafslösa by

Äldsta omnämnandet av byn Krafslösa är från 1400-talet, då både Brödra-

konventet och Nunneklostret i Kalmar ägde gårdar här. På 1500-talet fanns 

här ett prebendehemman och en prebendeutjord3 under Sankt Jöran i Kalmar. 

Den äldsta kartan som upprättades över Krafslösa by är från 1691. Själva 

byplatsen och byns inägor ligger utanför utredningsområdet, väster om gamla 

riksvägen mellan Kalmar och Stockholm (numera Runnehällsvägen) som i 

stora svängar följer ås-sträckningen i nord-sydlig riktning. Öster om riksvä-

gen låg utmarkerna. 

Utmarkerna i Krafslösa var sanka och mest lämpade som betesmark och 

i motsats till Kläckeberga fanns därför inga insprängda torp i Krafslösas ut-

mark utan torpbebyggelsen koncentrerade sig huvudsakligen längs landsvä-

gen. Första belägg på torpbebyggelse finns på 1691-års karta, där tre av torpen 

låg inom aktuella utredningsområdet, varav två vid landsvägen. Längst mot 

öster fanns dessutom ett båtsmanstorp precis vid vattendraget som rinner ut 

i viken. På äldre lantmäterikartor fanns även flera utjordar markerade som 

indikerar övergivna hemman, ett tecken på att senmedeltidens grasserande 

epidemier som bl.a. digerdöden har satt sina spår i byn. 

På storskifteskartan från 1799 har nya torpställen tillkommit och enligt 

länsmuseets malminventering (1981) stammar även de första torpställena på 

byns utmarker i öster från samma tid, troligen avser detta Nygård, Vilan och 

Vimpeltorpet. 

Torpbildningarna ökade stadigt under 1800-talet. På lagaskifteskartan från 

1831 fanns åkrar, ängar och torpställens odlingar utmärkta. Nya torp place-

rades oftast intill de gamla och längs riksvägen växte en klungbebyggelse 

med malmkaraktär. Själva gårdslägena i Krafslösa by berördes inte mycket 

av skiftesreformerna utan Krafslösa är fram till idag en välbevarad radby och 

ingår i riksintresset för kulturmiljö ”Kläckeberga”. 

Västerslät by

Den del av exploateringsområdet som berör Västerslät är liten och ligger 

på byns gamla utmark. Här fanns varken bebyggelse eller vägar i början av 

1800-talet. Västerslät bys historia anses därför inte vara relevant för den ak-

tuella utredningen. I området finns dock identifierade agrara fornlämningar, 

såsom rösen, stensträngar och fossil åkermark. Dessa lämningar dateras till 

sent 1700-tal eller tidigt 1800-tal. 

_______________________

3  Prebende: Godsinnehav i form av gårdar eller andra ägor vars inkomst användes till att beta-
la lönen för en viss befattning inom kyrka eller skola som inte var kopplade till pastoratet självt. (https://
sv.wikipedia.org/wiki/Prebende senast besökt 20190920)



17

Karta över Krafslösa 1691. Torp inom utredningsområdet är markerade med röd prick. Karta: Lantmäteriet. 

Storskifteskarta över Krafslösa 1799. Torpställen inom utredningsområdet är markerade med röd prick. Karta: Lantmäteriet.  

Lagaskifteskarta över Krafslösa 1831. Torpställen med uppodlingar på utmarkerna. Karta: Lantmäteriet. 

Anders Olssons lycka med hus
Skräddare Svenssons uppodling

Äng af blandfoderÅkerodling
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Odlingslandskapet

Kartmaterialet ger en tydlig bild över landskapets användning och förändring 

under historisk tid. De gamla byarna har haft sina lägen väster om gamla 

riksvägen, där den bästa åkermarken har funnits och där vägarna har kunnat 

gå fram i torra lägen från ås till ås. Utmarken låg i öster och flera stigar och 

vägar följde terrängen i östvästlig riktning där de förgrenade sig allt mer ju 

närmare havet man kom. 

Kartorna visar ett varierande landskap i utredningsområdet som under 

1700-talet präglades av en gles vegetation av björk, al och enbuskar samt en-

staka ekar, som växte upp mellan kärr och backar. Runt sekelskiftet 1800 blev 

kulturpåverkan på landskapet allt tydligare. Bebyggelsen vid Krafslösa malm 

ökade kraftigt och flera torp byggdes i utmarken. Mycket av åkermarken har 

utvunnits genom dikning. Det finns därför en betydande nivåskillnad mel-

lan odlingsmarken och ås-sträckan vid riksvägen där bebyggelsen är belägen. 

Odlingslotter i utmarken hägnades in med stenmurar och nya raka vägar och 

murar anlades längs med skiften.

Under 1900-talets första hälft exploaterades allt mer odlingsmark för ny 

bostadsbebyggelse, främst i anslutning till Krafslösa malm och Vimpeltorpet. 

Jordbruksmarken låg huvudsakligen i anslutningen till byarna och malmen. 

Mot öster dominerades landskapet av skog med insprängd åkermark. Skiften 

som sträckte sig i östvästlig riktning kan fortfarande tydligt utläsas i landska-

pet. I norra delen av utredningsområdet samlades odlingsmarken vid Myckel-

kärr, medan övriga området dominerades av skog.

Områdets karaktär som odlingslandskap minskade betydligt under 1900-ta-

let. Under 1930-talet anlades Norra vägen/Lindsdalvägen som med sin när-

mast spikraka sträckning skar av de sammanhängande åkerskiftena. Kring år 

1950 köpte Kalmar kommun upp marken till både Kläckeberga och Krafslösa 

by och upplät då marken till den golfbana som idag utgör östra delen av ut-

redningsområdet.

Under 1900-talets senare decennier har den äldre torpbebyggelsen på allt 

fler ställen införlivats i nya villaområden och stora delar av odlingsmarken 

vid Vimpeltorpet har växt igen. Det öppna odlingslandskapet upplevs numera 

mest i Krafslösa malm samt i Kläckeberga sockens västra delar, som dock 

ligger utanför utredningsområdet. Malmen har trots nybyggnation bevarat sin 

lantliga och ålderdomliga karaktär. Bebyggelsen ligger längs gamla riksvägen 

på oregelbundna, delvis stora tomter. Vägen kantas av vällagda stenmurar och 

lövträd och öster om vägen öppnar sig odlingsmarken med sina karakteristis-

ka smala skiften, som kantas av stenmurar och buskar. Även om Norra vägen 

fortfarande är nästan osynlig från de flesta platserna i malmen, så bryter allt 

fler flerbostadshus den låga horisontlinjen och påminner om att den växande 

staden har mött landsbygden.
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1700-talet
Utredningsområdet utgjorde huvudsakligen 
utmarken till byarna Kläckeberga, Krafslösa 
och Västerslät. Landskapet präglades av en 
gles vegetation av björk, al och enbuskar 
samt enstaka ekar, som växte upp mellan 
kärr och backar. I norra delen låg en del 
insprängda torp med tillhörande marker, 
framför allt i ängarna. Marken i södra delen 
var sank och användes under 1700-talet 
mest som betesmark. Kartor: Västerslät 
1772, Kläckeberga 1694, Krafslösa 1691. 
Karta: Lantmäteriet.

1941
Runt sekelskiftet 1800 odlades marken 
uppallt mer. Mycket av åkermarken har 
utvunnits genom dikning. Landskapet 
präglades av långsmala skiften som sträckte 
sig i östvästlig riktning. Jordbruksmar-
ken låg huvudsakligen i anslutningen till 
byarna, malmen och vid Myckelkärr, medan 
övriga området dominerades av skog. Ny 
bostadsbebyggelse uppstod främst i anslut-
ning till Krafslösa malm och Vimpeltorpet. 
Under 1930-talet anlades Norra vägen med 
sin spikraka sträckning. Karta: Ekonomiska 
kartan 1941. Karta: Lantmäteriet.

2019
Mycket odlingsmark har exploaterats för ny 
bostadsbebyggelse och områdets karaktär 
som odlingslandskap har minskat betydligt. 
Den äldre torpbebyggelsen har på allt fler 
ställen införlivats i nya villaområden och 
delar av odlingsmarken vid Vimpeltorpet 
har växt igen. Östra delen av utrednings-
området utgörs av en golfbana. Det 
öppna odlingslandskapet och den tidigare 
skiftesindelningen upplevs numera endast i 
Krafslösa malm. Karta: Google Satellite 2019.
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Kulturhistoriska spår 

Människans påverkan sätter spår i landskapet, som en spegling av människans 

verksamhet och liv under alla tider. Kulturlandskapet i utredningsområdet har 

nyttjats av människor i minst 8 000 år, och i området hittar vi därför allt från 

fornlämningar och byggnader till ängar, hagar, åkrar och vägar från skilda 

tider. I följande avsnitt ges en överblick över de bevarade kulturhistoriska 

lämningarna i området som har delats upp i fyra grupper: Fornlämningar, be-

byggelse, vägar och murar.

Fornlämningar

Registrerade och inventerade fornlämningar

(Se översiktskarta s. 21) I det aktuella utredningsområdet finns 29 lämningar 

som är registrerade i Riksantikvarieämbetets fornlämningsregister (Fornsök), 

varav 13 förhistoriska lämningar eller fyndplats och 16 övriga kulturlämning-

ar från historisk tid. I de delarna som tillhörde Kläckeberga och Västerslät by 

är fornlämningar först och främst kopplade till historisk tid. Här finns flera 

torplämningar i form av husgrunder, äldre vägar, röjningsrösen och fossil od-

lingsmark. I södra delen av området som tillhörde Krafslösa finns flest förhis-

toriska fornlämningar såsom mesolitiska boplatser och fyndplatser från sten-, 

brons- och järnåldern. 

Vid fältinventeringen 1993 upptäcktes ytterligare områden med fossil 

åkermark samt två vägbankar som dock av okänd anledning inte är inlagda i 

Fornsök. Den ungefärliga placeringen av dessa områden framgår dock i den 

arkeologiska rapporten (Källström 1993b) och redovisas i kartan nedan. Att 

inventerade fornlämningar inte registreras i Fornsök betyder inte att dessa är 

avskrivna som fornlämning. Uppgifterna i Fornsök är inte bindande för Läns-

styrelsens beslut.

Oavsett utredningsstatus är alla fornlämningar i området, både registrerade 

och oregistrerade, skyddade enl. Kulturmiljölagen (1988:950) 2 kap och får 

inte utan tillstånd från länsstyrelsen rubbas, tas bort, grävas ut, täckas över 

eller genom bebyggelse, plantering eller på annat sätt ändras eller skadas. 
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Fornlämningar i utredningsområdet 

Historisk tid 

RAÄ nr 35:1 Husgrund
RAÄ nr 49:1 Röse
RAÄ nr 54:1 Husgrund
RAÄ nr 55:1 Lägenhetsbebyggelse
RAÄ nr 56:1 Husgrund
RAÄ nr 57:1 Lägenhetsbebyggelse
RAÄ nr 58:1 Lägenhetsbebyggelse
RAÄ nr 59:1 Husgrund
RAÄ nr 81:1 Husgrund
RAÄ nr 104:1 Röjningsröse
RAÄ nr 153:1 Lägenhetsbebyggelse
RAÄ nr 191 Husgrund
RAÄ nr 197 Färdväg
RAÄ nr 199 Fossil åkermark
RAÄ nr 211 Röjningsröse
RAÄ nr 212 Röjningsröse
Utan nr  Vägbank
Utan nr   Fossil åkermark

RAÄ nr 82:1 Röse
RAÄ nr 135:1 Boplats
RAÄ nr 150:1 Boplats
RAÄ nr 150:2 Fyndplats
RAÄ nr 152:1 Fyndplats
RAÄ nr 154:1 Fyndplats
RAÄ nr 155:1 Fyndplats
RAÄ nr 155:2 Fyndplats
RAÄ nr 155:3 Fyndplats
RAÄ nr 155:4 Fyndplats
RAÄ nr 155:5 Fyndplats
RAÄ nr 156:1 Boplats
RAÄ nr 195 Boplats

Förhistorisk tid

Bakgrundskarta: Google Satellite 2019. Skala 1:12 000Källa: Riksantikvarieämbetet; M. Källström 1993a
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Områden av arkeologiskt intresse 

(Se översiktskarta s. 23) Utifrån fältinventeringen 1993 utpekades 21 del-

områden i det stora Vimpeltorpområdet för en vidare arkeologisk utredning 

i form av provgrävningar och fosfatkarteringar. Bland de utpekade delområ-

dena fanns både områden med registrerade fornlämningar och områden där 

det troligen finns fornlämningar. 

10 av de utpekade delområdena ligger i det aktuella utredningsområdet. 

Flera av dessa delområden har under de senaste årtiondena varit föremål för 

arkeologiska utredningar och undersökningar och är enligt de arkeologiska 

rapporterna färdigutredda (Källström 1993a och 1993b, Papmehl-Dufay 

2007). Tre delområden i utredningsområdet är inte färdigutredda och kan där-

med kräva ytterligare undersökningar i samband med en framtida exploate-

ring. Två av dessa områden ligger norr om Vimpeltorpet, ett område ligger i 

Krafslösa malm. I den arkeologiska rapporten (Källström 1993a) benämns 

områdena med område 8, 10 och 14. 

Område 8 och 10
Område 8 och 10 ligger i utredningsområdets centrala del, norr om Vimpel-

torpet. 1993 utreddes både område 8 och 10 vidare med provgrävningar och 

fosfatkarteringar. I västra delen av område 10 (10 V) genomfördes dessutom 

en arkeologisk förundersökning eftersom den delen skulle detaljplaneläggas 

för bostäder. Undersökningen visade på en mesolitisk boplats som daterades 

till 6 500 - 6 000 f. Kr. (RAÄ-nr Kläckeberga 156:1). Även i områdes östra del 

(10 Ö) och område 8 hittades spår från mesolitisk tid (RAÄ-nr Kläckeberga 

155:1-5). Både område 10 och område 8 är belägna längs den långsträckta 

avsatsen nedanför moränryggarna och enligt rapporten (Källström 1993b) bör 

dessa två områden betraktas som ett sammanhängande fornlämningsområde. 

I rapporten rekommenderas att området i samband med en vidare exploate-

ringen bör bli föremål för arkeologiska undersökningar. 

Område 14
Område 14 ligger i Krafslösa malm och består av småkuperad åkermark med 

boplatslägen. Området är i närheten av en fyndplats för en stenyxa. Området 

ingick 1993 i den fördjupade fältinventeringen, men har inte vidare utredds. I 

rapporten (Källström 1993a) rekommenderas att området blir föremål för en 

arkeologisk utredning i form av provgrävningar med maskin. 
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Områden av arkeologiskt intresse i 

utredningsområdet 

Områden med utredningsbehov

Arkeologisk undersökning

Arkeologisk förundersökning

Arkeologisk utredning

Undersökt 2006
Undersökt 2006 
Undersökt 2006 
Utredning 1993 
Utredning 1993 
Förundersökning 1993 
Förundersökning 2006, borttaget 

Färdigt utredda områden

4
5
6
7
9
11
13

Ofullståndigt utredda områden

Utredning 1993 
Förundersökning 1993 
Utredning 1993 
Fältinventering 1993

8
10 V
10 Ö
14

Utredningsstatus

Källa: M. Källström 1993a och 1993b; Papmehl-Dufay 2007 Bakgrundskarta: Google Satellite 2019. Skala 1:12 000
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Bebyggelse 
(Se översiktskarta s. 27) I samband med det aktuella uppdraget har befintlig 

bebyggelse inte inventerats på detaljnivå. I området finns inga registrerade 

byggnadsminnen. I följande avsnitt listas därför endast de byggnader som 

har skyddsbestämmelser i gällande detaljplan. Utöver dessa byggnader kan 

det dock finnas andra byggnader med höga kulturhistoriska värden, antingen 

för att byggnaden har sådana värden i sig eller för att den utgör en väsentlig 

del av en särskilt värdefull bebyggelsemiljö. För alla dessa byggnader gäl-

ler förvanskningsförbudet och varsamhetskraven enl. Plan- och bygglagen 

(2010:900) 8 kap ., 13 och 17 §§, oavsett om det finns bestämmelser om detta 

i detaljplan eller inte.

Krafslösa malm  

I länsmuseets kulturhistoriska utredning av Krafslösa malm (Adriansson 

1981) utpekades flera värdefulla miljöer i malmen. Holländarkvarnen och den 

småskaliga bebyggelsemiljön i anslutninhen till kvarnen skyddas i gällande 

detaljplan (0880K-P88:08) med bestämmelsen Q - Kulturreservat. Två bygg-

nader skyddas i planen med bestämmelsen q – särskild miljöhänsyn. Dessa 

två byggnader har dock rivits och markeras därför med kursiv stil.

• Krafslösa kvarn, fastighet Krafslösa 4:37, kvarn av holländsk typ. 

Enligt Kalmar läns museums utredning fanns redan år 1694 en kvarn på 

kvarnbacken (nr. 1 på kartan s. 27).

• Torpet Krafslösa 16:1, tidigt 1800-talet, rivet (nr. 2 på kartan s. 27).
• Magasinsbyggnad, fastigh. Kvarnhjulet 3, riven (nr. 3 på kartan s. 27).

Utsträckningen av kulturreservatet runt Holländarkvarnen enl. Länsstyrelsens Geoportal (https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?a
ppid=0ccb636cf4584e6aba9af4fde92c6105). 



25

Holländarkvarnen, fastighet Krafslösa 4:37.

Bebyggelsemiljö vid kvarnen.
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Vimpeltorpet

Två byggnader, båda uthus, har i den aktuella detaljplanen (0880K-P95/2 

1993-12-06, rev. 1995-09-30) skyddats mot rivning:

• Stenlada, fastighet Krafslösa 2:13 (nr. 4 på kartan s. 27)

• Uthus i skiftesverk, fastighet Krafslösa 2:12 (nr. 5 på kartan s. 27)

Båtsmanstorpet 

På fastigheten Golfklubben 1 ligger ett båtsmanstorp som redan finns inritat 

på kartan från 1691. På fastigheten finns idag tre byggnader som bildar en sär-

skilt välbevarad båtsmanstorpsmiljö. Alla tre byggnader skyddas i gällande 

detaljplan (0880K-I/413) med bestämmelsen Bq – särskilt hänsynstagande. 

(nr. 6 på kartan s. 27)

Krafslösa 2:13. Krafslösa 2:12.

Uthus till båtsmanstorpet på fastighet Golfklubben 1 Bostadshus och torpstuga tillhörande båtsmanstorpet.
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Bebyggelse med skyddsbestämmelser i 

gällande detaljplan

Källor: planbestämmelser i gällande detaljplan Bakgrundskarta: Google Satellite 2019. Skala 1:12 000

Bevarade byggnader

Rivna byggnader

Krafslösa kvarn
Magasinsbyggnad
Torpet Krafslösa
Stenlada
Uthus
Båtsmanstorp

1
2
3
4
5
6
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Vägar
(Se översiktskarta s. 31) Äldre vägar är en viktig del av vårt kulturlandskap 

och en källa till förståelse av dess framväxt. Det finns en samverkan mellan 

väg och omgivning som successivt vuxit fram och berättar om vägens och 

bygdens utveckling och förändring. Genom äldre vägmiljöer blir vår histo-

ria synlig i landskapet. En väg kan ha ett unikt värde ur historisk synpunkt. 

Kanske var vägen den första körbara vägen i en socken eller en betydelsefull 

trafikled. En vägs kulturhistoriska värde ligger också i vägens kontinuitet. Vä-

gar med en bevarad äldre sträckning anses därför vara värdefulla. 

För allmänna vägar gäller Väglagens hänsynskrav på bl.a. stads- och land-

skapsbilden samt natur- och kulturvärden. Äldre vägar som är fornlämningar 

enligt Kulturmiljölagen (1988:950) 2 kap. 6 § får inte utan tillstånd rubbas, 

tas bort, grävas ut, täckas över eller genom bebyggelse, plantering eller på 

annat sätt ändras eller skadas. 

I följande avsnitt beskrivs de vägar i utredningsområdet som är inritade i 

det historiska kartmaterialet och som fortfarande används som väg eller stig. 

Dessutom beskrivs de vägar som är registrerade som fornlämning. Det kan 

dock finnas fler äldre vägar eller spår efter vägar som inte har upptäckts vid 

fältinventeringen.

Gamla riksvägen (numera Runnehällsvägen)

(Nr 1 på kartan s. 31) Vägen fick under 1500-talet status som riksväg och 

förband Kalmar med huvudstaden Stockholm. Den delen som ligger inom 

utredningsområdet har än idag samma sträckning som på kartan från 1691. 

Vägen kantas av lövträd och vällagda stenmurar.

Krafslösa 1691. Kartan är överlagrad med 
nutida vägsträckning i orange. Karta: Lant-
mäteriet

Runnehällsvägen sett mot söder. Vägen är kantas av träd och stenmurar. Sträckningen är 
oförändrad sedan 1600-talet
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Värnäsvägen
(Nr 2 på kartan s. 31) Vägsträckningen motsvarar delvis den gamla vägen från 

Kläckeberga byläge till havet. Vägen syns både på kartan från 1694 och 1794.  

Strängenäsvägen

(Nr 3 på kartan s. 31) Rak väg längs skiften som syns på kartan från 1831. 

Vägen kantas av lövträd och vällagda stenmurar. Avskuren i västra delen.

Kalmarsundsleden

(Nr 4 på kartan s. 31) Vägen följer delvis kustvägen som syns på kartan från 

1794 och lagaskifteskartan från 1831. Vägen gick från Kalmar till Björkenäs 

och vidare till Värnäs. 

Kläckeberga 1694. Bevarade vägrester visas i orange streckad linje. Karta: Lantmäteriet.  

Krafslösa 1691, Kläckeberga 1694. Bevarade vägar visas i orange, heldragen linje; mindre vägar i orange, streckad linje. Karta: Lantmäteriet. 
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Vägbank

(Nr 6 på kartan s. 31) Enligt den arkeologiska utredningen 1993 registrera-

des vid fältinventeringen en vägbank som följer Krafslösas norra bygräns. 

Vägbanken har samma sträckning som en inhägnad längs bygränsen som 

finns med på kartan från 1691. Vägbanken är av okänd anledning inte inlagd i 

RAÄs fornlämningsregister. Detta betyder dock inte att den är avskriven som 

fornlämning.

Vägbank

(Nr 7 på kartan s. 31) Enligt den arkeologiska utredningen 1993 registrerades 

vid fältinventeringen en vägbank i anslutning till fornlämningen Krogartorpet 

RAÄ Kläckeberga 54:1.

Hålväg

(Nr 8 på kartan s. 31) I anslutning till torplämningen RAÄ Kläckeberga 197. 

Övriga stigar

(Nr 5 på kartan s. 31) I skogspartiet norr om Vimpeltorpet finns flera stigar som 

följer moränhöjderna och som delvis är samma som på ekonomiska kartan från 

1941. Flera stigar kan dock vara mycket äldre. 

Äldre stigar visas med orange, streckad linje. Karta: Lantmäteriet, 1941.

Krafslösa 1691, Kläckeberga 1694. Bevarade vägar visas i orange, heldragen linje. Karta: Lantmäteriet. 

Ädre stig mellan torpen Nygård och Vilan.
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Historiska vägar i utredningsområdet 

Väg

Mindre väg

Stig

Hålväg, vägbank

Gamla riksvägen
Värnäsvägen
Strängenäsvägen
Kalmarsundsleden
Stig
Vägbank
Vägbank
Hålväg

1
2
3
4
5
6
7
8

Källor: Lantmäteriets historiska kartmaterial; M. Källström 1993a; Papmehl-Dufay 2007 Bakgrundskarta: Google Satellite 2019. Skala 1:12 000
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Murar
(Se översiktskarta s. 33) I utredningsområdet finns både stenmurar längs äldre 

vägar och som inhägnader av odlings- och ängsmark. Dessa murar är direkt 

kopplade till odlingslandskapets tidigare organisation. Stenmurar från tiden 

före skiftesreformerna byggdes vanligen som hägnader mellan inägomark 

och utmark. De allra flesta bevarade stenmurarna i dagens odlingslandskap 

är dock anlagda under 1800-talets andra hälft, efter skiftesreformerna, då nya 

gränser drogs upp. De stenbemängda åkrarna gav lättillgängligt byggnadsma-

terial och rensades samtidigt från stenar och odlingsrösen. Stenarna användes 

till att ersätta äldre trägärdesgårdar med nya och mer beständiga av sten, samt 

till att bygga stora system av murar utmed nya fastighetsgränser och vägar, 

samt mellan markslag. Stenmurar anlades också längs fägator för att skydda 

åkergrödorna från kreaturen. (Naturvårdsverket, Stenmur i jordbruksmark, 

2014). 

Stenmurar som inslag i vårt landskap ger en bild av landskapets kulturhis-

toria och gör det möjligt att skönja strukturen av en tidigare markanvändning, 

boskapsdrift och uppdelning mellan inägor och utmarker. Stenmurar i od-

lingslandskapet har därför kulturhistoriskt värde. 

Murar som har kulturhistoriskt värde eller stort värde för bevarandet av 

odlingslandskapets flora eller fauna får enligt Jordbruksverkets föreskrifter 

(SJVFS 1999:119, §5) inte skadas eller tas bort. Stenmurar kan även beröra 

fornlämningar som det enligt Kulturmiljölagen (1988:950) 2 kap. 6 § är för-

bjudet att utan tillstånd rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller genom bebyg-

gelse, plantering eller på annat sätt ändra eller skada. 

Gula markeringar i kartan nedan visar murar som är registrerade i kommu-

nens fastighetskarta. Orangefärgade markeringar visar murar som registrera-

des vid den arkeologiska inventeringen 1993. Av den arkeologiska rapporten 

framgår dock att stenmurarna i området ej kunnat redovisas på kartmaterialet 

i sin helhet på grund av tidsbrist. Det kan alltså finnas fler lämningar efter 

äldre inhägnader än de som kartan redogjör för. 

Stenmur längs åkerskifte vid Krafslösa malm. Inhägnand runt en igenvuxen äng i skogen vid Vimpeltorpet.
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Stenmurar i utredningsområde 

Källor: M. Källström 1993a; Kalmar kommuns fastighetskarta

Stenmurar som är registrerade i kom-
munens fastighetskarta

Inhägnader som registrerades vid 
den arkeologiska inventeringen 1993

Bakgrundskarta: Google Satellite 2019. Skala 1:12 000
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Slutsats

Områden med höga kulturhistoriska värden

Vid utredningen identifierades två områden med höga kulturhistoriska värden 

som kommer att beröras av framtida exploateringar. Det första området lig-

ger i skogspartiet norr om Vimpeltorpet och motsvarar i sin utsträckning det 

arkeologiska undersökningsområde som pekades ut 1993. Det andra området 

utgörs av Krafslösa malm, gamla riksvägen och odlingsmarken mellan Run-

nehällsvägen och Norra vägen. 

Områden med höga kulturhistoriska värden: 1) Norr om Vimpeltorpet, 2) Krafslösa malm.

Norr om Vimpeltorpet
Värdebeskrivning
Området norr om Vimpeltorpet har sedan stenåldern kontinuerligt nyttjas av 

människor som redan under mesolitisk tid (6500-6000 f. Kr.) bosatte sig längs 

åsen. Landskapet är rikt på både förhistoriska lämningar och agrara lämningar 

från historisk tid. I området finns dessutom två torpställen, Nygård och Vilan, 

som troligen bebyggdes för första gången på 1700-talets slut. Bebyggelsen i 

området domineras dock av villor från slutet av 1900-talet.

Utmarken har under 1800-talet förvandlats från betesmark till odlingsmark 

och är numera till stora delar täckt med skog. Även om skogen domineras 

av barrträd syns på många ställen äldre ädellövträd och stora mängder med 

ormbunksväxter, som är ett vanligt inslag i gamla igenvuxna betesmarker. 

Även stengärden runt de gamla inägorna, som skulle stänga ut betande djur, 

är fortfarande väl synliga i skogen.

Området vid Vimpeltorpet var fram till 1800-talets utdikningar sankt och 

enligt kartorna fanns endast få vägar i området. Bortsett från några stigar i 

skogen, som förbinder torpen med inägorna, är Strängenäsvägen den enda 

bevarade historiska vägen. Den tillkom i samband med 1800-talets skiftes-
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reformer och sträckte sig ursprungligen i rak linje från Krafslösa malm till 

havet, men slutar nu både i öster och i väster vid nya bostadsområden. Vägen 

som partiellt kantas av vällagda stenmurar och lövträd har dock fortfarande 

karaktär av en jordbruksväg. 

Eftersom stora delar av området inte är arkeologiskt undersökt är det oklart 

hur landskapet exakt har använts under förhistorisk tid och upplevs idag där-

för i första hand som gammalt agrarlandskap. Området norr om Vimpeltorpet 

är dock ett urgammalt kulturlandskap som representerar ett stort tidsdjup som 

sträcker sig från stenåldern till vår tid och har höga kulturhistoriska värden.

Rekommendationer 
I samband med det framtida planeringsarbetet i området norr om Vimpeltor-

pet rekommenderas följande åtgärder:

• För att exploateringen ska generera en positiv utveckling och inte in-

verka negativt på odlingslandskapet eller de kulturhistoriska lämningar-

na och värdena är ett mjukt möte mellan stad och landsbygd avgörande. 

• Stenmurar, äldre vägar och fornlämningar som finns i området bör bilda 

en naturlig utgångspunkt i planeringen.

• Delar av Vimpeltorpsområdet bör bevaras som rekreationsområde där 

både förhistoriska och historiska lämningar lyfts fram genom informa-

tionsinsatser.

• Gamla vägsträckningar liksom vägmiljöer i sin helhet är omistliga för 

områdenas karaktär och bör bevaras. 

• Nya vägar och stigar bör följa terrängen så att det skapas en naturlig 

kommunikation mellan landskap och nya bostadsområden.

• Nya fastigheter i direkt anslutning till Strängenäsvägen bör vara av 

varierande storlek.

• Ny bebyggelse i direkt anslutning till Strängenäsvägen bör till skala, 

kulör och material samt placering på tomten anpassas till områdets 

äldre bebyggelse. 

Uthus vid torpet Nygård. Fägata vid torpet Nygård. Stigarna i området följer åsens sträckning.

Äldre stig från Nygård till inägorna. Murar i skogen som skyddade inägorna. Strängenäsvägen sett från Nygård.
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Krafslösa malm

Värdebeskrivning

Utmed riksvägen i Krafslösa uppstod redan på 1600-talet en begränsad, spridd 

torpbebyggelse som under 1700- och 1800-talet utvecklades till Krafslösa malm. 

Det som är kännetecknande för de äldre strukturerna i området är att de har 

framvuxit organiskt längs den krokiga riksvägen samt som klungbebyggelse runt 

kvarnen i malmens södra del. Den äldre bebyggelsen i malmen är småskalig, 

med oregelbunden placering på tomten. Tomterna är av varierande storlek och 

osymmetrisk form och följer ofta de gamla jordbruksskiftenas gränsdragningar. 

Vällagda stenmurar och uppvuxna lövträd längs vägen och tomter är ett karakte-

ristiskt inslag i området. 

Mot öster öppnar sig landskapet med utsikt över smala ängar som skiljs av 

stengärden och vegetationsridåer. Norra vägen har i öster skurit av de långsmala 

skiftena men skyls för det mesta av träd och buskage. Endast i norra delen av 

området syns den nyuppförda bebyggelsen längs Norra vägen som starkt bryter 

av mot den småskaliga bebyggelsen i malmen. 

Krafslösa malm med den uppodlade marken och ängarna i öster är det enda 

område i Kläckebergas och Krafslösas tidigare utmarker där det gamla odlings-

landskapet är bevarat i ett större sammanhang. Trots ökad exploatering och ny 

bebyggelse har området bevarat sin ursprungliga karaktär. Vägens sträckning, 

den småskaliga bebyggelsen och det öppna landskapet är mycket miljöskapande 

och väsentligt för förståelsen och läsbarheten av områdets historia. Agrara läm-

ningar i form av äldre historiska husgrunder och stengärden bidrar till en djupare 

förståelse av områdets utveckling. Krafslösa malm och odlingsmarken i öster 

anses därför ha höga kulturhistoriska värden.  

Rekommendationer 
I samband med det framtida planeringsarbetet i området Krafslösa malm rekom-

menderas följande utgångspunkter:

• För att exploateringen ska generera en positiv utveckling och inte inverka 

negativt på odlingslandskapet eller de kulturhistoriska lämningarna och 

värdena är ett mjukt möte mellan stad och landsbygd avgörande. 

• Odlingsmarken i direkt anslutning till Krafslösa malm bör bevaras i en 

utsträckning som även i framtiden möjliggör upplevelse av och förståelse 

för kulturlandskapets utveckling och historia. Till läsbarheten hör den 

smala skiftesindelningen, stengärden och vegetationsridåer men även den 

till synes obebyggda horisontlinjen. Ny bebyggelse längs Norra vägen bör 

därför så långt som möjligt skylas av vegetation. 

• Gamla vägsträckningar liksom vägmiljöer i sin helhet är omistliga för 

områdenas karaktär och bör bevaras.

• Fastighetsindelningen bör ta hänsyn till och utgå från historiska vägsträck-

ningar och skiftesindelningen. 

• Nya fastigheter i direkt anslutning till Runnehällsvägen bör vara av varie-

rande storlek och placeringen i terrängen bör anpassas individuellt.

• Ny bebyggelse i direkt anslutning till Runnehällsvägen bör i första hand 

förläggas till redan bebyggda områden söder om Krafslösavägen. 
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• Ny bebyggelse i direkt anslutning till Runnehällsvägen samt i anslut-

ning till bebyggelsen längs Holländarevägen bör möta Krafslösa malms 

bebyggelsetradition vad gäller volym, material, färgsättning samt 

placering på tomten. 

• Tillfartsvägar till nya bostadsområden mellan Krafslösa malm och 

Norra vägen bör reduceras till en minimum. Den gamla vägmiljön, med 

vällagda stenmurar och uppvuxna lövträd längs vägen och tomter bör 

så långt som möjligt bevaras. 

• Nya vägar och stigar bör följa terrängen så att det skapas en naturlig 

kommunikation mellan landskap och nya bostadsområden.

Typiskt för den äldre bebyggelsen i Krafslösa malm är den stora variationsrikedomen gällande form och volym samt placering på tomten.

Stenmurar, grindar och vegetationsridåer markerar den gamla skiftesindelningen och gör landskapets kulturhistoria lätt läsbar.

Till vänster:  Mjukt möte där Norra vägen skyls av vegetation.  Till höger: Hårt möte mellan stad och landsbygd.
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Framtida utredningsbehov

Fornlämningar

Inom utredningsområdet finns tre tidigare utpekade områden som i samband 

med en markexploatering kan bli föremål för vidare arkeologiska utredningar 

och undersökningar. Dessa områden finns beskrivna i kap. 7 i denna rapport. 

Dessutom registrerades vid inventeringen 1993 två vägbankar samt områden 

med fossil åkermark som inte är registrerade i Riksantikvarieämbetets forn-

lämningsdatabas Fornsök. Uppgifterna i Fornsök är dock inte bindande för 

beslut enl. Kulturmiljölagen. Kontroll av fornlämningens status, läge och ut-

bredning bör därför alltid ske tillsammans med länsstyrelsen i samband med 

planeringen av ett arbetsföretag.

Om markexploateringen berör fornlämningar kan Länsstyrelsen fatta beslut 

om att den helt eller delvis får tas bort under förutsättningen att det görs en 

arkeologisk undersökning. Ett arbetsföretag anses beröra en fornlämning om 

det utförs på själva fornlämningen eller inom fornlämningsområdet, d.v.s. i 

anslutning till en känd fornlämning eller i ett fornlämningstätt område. Läns-

styrelsen får bara lämna tillstånd till ingreppet i fornlämningen om exploate-

ringsintresset väsentligt överstiger bevarandeintresset. 3

Det är Länsstyrelsen som beslutar om och i så fall vilken form av under-

sökning som krävs i samband med en markexploatering. Länsstyrelsen kan 

beställa en arkeologisk utredning för att ta fram ett beslutsunderlag för vidare 

handläggning. Länsstyrelsen kan även besluta om en förundersökning för att 

ta fram ett kunskapsunderlag inför kommande beslut. De fornlämningar som 

med säkerhet kommer att skadas eller förstöras i samband med en markex-

ploatering måste undersökas arkeologiskt. 

Bebyggelse

1981 genomfördes en bebyggelseinventering i Krafslösa malm där värdefulla 

byggnader och kulturmiljöer pekades ut. Synen på vilken bebyggelse som 

bör anses som kulturhistoriskt värdefull har ändrats sedan 1980-talet. Enligt 

Boverkets byggregler utgör t.ex. byggnader från tiden före 1920-talets be-

byggelseexpansion, som har sin huvudsakliga karaktär bevarad, idag en så 

begränsad del av byggnadsbeståndet att flertalet av dem kan antas uppfylla 

något av kriterierna för särskilt värdefull byggnad. (BFS 2016:6). Sannolik-

heten att det finns fler äldre byggnader i exploateringsområdet som har höga 

kulturhistoriska värden är därför stor. En uppdatering av 1980-talets invente-

ring skulle ge möjligheten att skydda bevarade kulturvärden i nya och revi-

derade detaljplaner.   

3  https://www.raa.se/kulturarv/arkeologi-fornlamningar-och-fynd/den-uppdragsarkeologiska-proces-
sen/ [senast besökt 2019-10-20]
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Källor

Lantmäteriets historiska kartor

• Västerslät nr 1-13, Storskifte, 1772 (Akt G48-15:2)

• Västerslät, Lagaskifte, 1843 (Akt 08-klä-64)

• Kläckeberga nr 1-6, Avmätning, 1694 (Akt G48-6:1)

• Kläckeberga nr 1-6, Storskifte, 1794 (Akt G48-6:3)

• Krafslösa nr 1-7, Avmätning, 1694 (Akt G48-7:1)

• Krafslösa, Lagaskifte, 1831 (Akt 08-klä-52)

• Generalstabskarta, 1870 (Akt J243-17-1)

• Ekonomiska karta, 1941 (Blad J133-4g7g43)

• Ekonomiska karta, 1976 (Blad J133-4g7g76)

Tryckta källor

• Adriansson, I. m.fl.: Kulturhistorisk utredning Krafslösa malm. Kalmar 

läns museum, rapport 1981.

• Grill, C. L.: Statistiskt sammandrag af svenska indelningsverket, eller 

tabellariska förteckningar öfver arméens boställen samt öfver samtlige 

rusthåll och rothåll i riket. D. 2, [Rothålls-regementerne], 1856.

• Gustafsson., M.: Sten och bronsålder vid Vimpeltorpet. Fornlämning 135, 

Kläckeberga sn, Kalmar kn, Småland. Arkeologisk rapport 1995:5. Kalmar 

Läns Museum, 1995. 

• Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon öfver Sverige, 1859-1870.

• Kalmar kommun: Kulturmiljöprogram för Kalmar kommun, Landsbyg-

den, 1994.

• Källström, M. (1993a): Rapport över arkeologisk utredning etapp 1 vid 

område kring Vimpeltorpet, Kläckeberga sn, Kalmar kn, Kalmar län, Små-

land. Kalmar läns museum 1993.

• Källström, M. (1993b): Arkeologisk utredning etapp 2. Området kring 

Vimpeltorpet, Kläckeberga sn, Kalmar kn, Småland. Kalmar läns museum, 

Rapport 1993:3.

• Naturvårdsverket, Stenmur i jordbruksmark, 2014.

• Papmehl-Dufay, L.: Norra Kalmar, område 2 och 3, Kläckeberga sn, 

Kalmar kn, Småland. Arkeologisk utredning steg 2. Kalmar läns museum, 

Rapport 2007.

• Ring, C., Molander Ö., Engman, F.: Kulturmiljöanalys över Rinkabyholm 

och Norra Kalmar. Kalmar läns museum, Rapport 2001.

Digitala källor

• Soldatregistet:https://www.ep.liu.se/databases/soldatregister/search.sv.aspx

Otryckta källor

• Katarina Olsson, Analys av historiskt kartmaterial, arbetsrapport aug. 2019
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