
Vikaholm 
Ett sätt att förena bostäder och trafik med natur, kultur och rekreation 

 
 
 

 26 

Karta upprättad efter 
beskrivning av Johan Åstrand 
Smålands Museum.  

Kulturlandskap 
I den västra delen av planområdet har det funnits flera torp som tillhört den krans av 

torpbebyggelse som fanns längs västra sidan av Teleborgs ägor. Torpet Sallhagen är, 
tillsammans med det närbelägna torpet Petersburg de enda kvarvarande Teleborgstorpen som 
är bevarade i sin ursprungliga omgivning. Sallhagen är det äldsta och fanns med redan på 
skifteskartan från 1780.1 Från detta torp som ligger på en höjd skulle utsikten kunna vara 
fantastisk både ut mot sjön och in mot hagmarken om skogsmarken öppnas upp. I de lägre 
partierna i östra delarna av planområdet har det enligt äldre kartor funnits hävdad mark men 
någon torpbebyggelse finns inte markerad på kartorna.  

På flera ställen i Sallhagenområdet ligger stenmurarna kvar, vilket avslöjar att marken 
under lång tid varit hävdad. I området finns också ett flertal registrerade fornlämningar vilket 
gör att det finns ett stort tidsdjup på platsen. Ett mindre område med fossil åkermark ligger i 
områdets södra del. I övrigt finns det en domarring, stensättningar och ett större antal 

skålgropar här. 
Fornlämningsmiljön 

är typisk för 
perioden bronsålder 
– äldre järnålder. 
Stora delar av 
området markerades 
som utrednings-
område vid special-
inventeringen av 

fornlämningsmiljön 
1993-94. 2 

                                                
1 Krantz Karl-Johan, Kulturhistoriskt underlag inför ÖP:arbete söder Växjö, Smålands Museum 2001. 
2 Krantz Karl-Johan, Kulturhistoriskt underlag inför ÖP:arbete söder Växjö, Smålands Museum 2001. 
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Stenmur väster om torpet Sallhagen som är 
nästan övervuxen av granskogen   

Fornminnesbeskrivning 
Fossil	   åkermark	   består	   av	   lämningar	   av	   övergiven	   odling	   på	   åker.	   Det	   är	  

odlingsplatser	  som	  har	  åstadkommits	  genom	  svedjning	  och	  sporadisk	  stenröjning.	  När	  
avkastningen	   efter	   några	   års	   odling	   minskade	   flyttades	   odlingen	   till	   en	   annan	   plats.	  
Spåren	   av	   odlingen	   kan	   ofta	   utgöras	   av	   en	   jämn	   brukad	  markyta	   som	   är	   skålad	   eller	  
terrasserad.	  Spåren	  från	  stenröjningen	  utgörs	  av	  odlingsrösen,	  där	  små	  lösa	  stenar	  ofta	  
kastades	   runt	   ett	   större	   jordfast	   stenblock	   eller	   så	   har	   de	   lösa	   stenarna	   lagts	   i	  
stensträngar	   längs	  odlingen.	   3	   Skålgropar	  är	   små	   runda	  gropar	  på	  några	   få	   centimeter	  
som	   är	   nerknackade	   eller	   slipade	   i	   berghällar	   eller	   i	   stora	   lösa	   stenblock.	   Dessa	   har	  
sannolikt	   använts	   i	   någon	   primitiv	   kult.	   4	   Domarringar	   och	   stensättningar	   är	   olika	  
former	  av	  gravar	  som	  användes	  under	  brons-‐	  och	  järnåldern.	  Domarringarna	  är	  en	  grav	  
som	  i	  de	  flesta	  fall	  är	  rund	  med	  stenar	  som	  är	  resta	  i	  en	  ring	  runt	  graven.	  Stensättningen	  
är	  ett	  flackt	  stenröse	  med	  grov	  jordfri	  stenfyllning	  som	  i	  vissa	  fall	  kan	  innehålla	  block	  i	  
de	  centrala	  delarna	  av	  graven.5	  	  

Omedelbart sydöst om utredningsområdet vid Torpa ligger ett större fornlämningsområdena 
som även måste uppmärksammas. Ett värdefullt inslag i denna miljö utgörs av den gamla 
häradsvägen som i relativt opåverkat skick löper mellan 
Telestad och Torpa. Av denna häradsväg finns en nästan 
tre kilometer lång sträcka bevarad i relativt opåverkat 
skick. I det kulturhistoriska underlaget för ÖP – södra 
skrivs att ”ett oexploaterat område från Torpa till 
Sallhagen skulle utgöra ett värdefullt sammanhängande 
kulturlandskap och även öka Torpaområdets värde.”6 

Stora delar av skogen i Vikaholm används flitig som 
rekreationsområde av scouter, söndagspromenerare, 
hundägare, ryttare och orienterare, vilket syns på att det 
finns ett flertal vältrampade stigar som leder kors och 
tvärs genom området. Skogarna i området är på några 
ställen relativt öppna vilket medger att de är lätta att 
promenera i. Torpet Petersburg som är beläget i 
nordvästra delen av planområdet invid Södra 
Bergundasjön är bas för friluftsfrämjandet, vilka har 
livlig verksamhet i området.7  

 

 

                                                
3 Olsson Anders Kulturmiljövård i skogen, Skogstyrelsens förlag, 1992 
4 Olsson Anders Kulturmiljövård i skogen, Skogstyrelsens förlag, 1992 
5 Olsson Anders Kulturmiljövård i skogen, Skogstyrelsens förlag 1992 
6 Krantz Karl-Johan, Kulturhistoriskt underlag inför ÖP:arbete söder Växjö, Smålands Museum 2001. 
7 Översiktsplan för Växjö Södra, samrådsförslag 2001. 


