Miljö 4 Björke - Björkemossen
Detta är en fornlämningsmiljö som idag ligger avsides de stora kommunikationsstråken
och bebyggelsekoncentrationerna. En mycket rik och spännande sammansättning av
fornlämningar och skriftliga källor visar på en långvarig bebyggelse runt Björkemossen
och byn Björke. Byn Björke finns dessutom omnämnd i ett av de äldsta skriftliga
dokumenten från Bohuslän (år 1207).
Landskapsbilden präglas av berg- och skogsmark i väster och söder och för övrigt öppen
odlings- och betesmark med insprängda impediment. Området innehåller ett stort antal
registrerade fornlämningar, de flesta gravar, av varierande typ. Här finns ett 70-tal
stensättningar, ett 10-tal rösen, ett 40-tal resta stenar och ca 15 domarringar. Flertalet
gravar ligger grupperade i gravgrupper eller gravfält. Dessutom finns här högar,
boplatser, hällristningar och ryggade åkrar. Fornlämningarna har sin tyngdpunkt i
bronsålder - äldre järnålder, dvs. ca 1800 f.Kr - 600 e.Kr. Ett stort gravfält i anslutning
till den historiska bytomten binder ihop förhistorien med historisk tid och nutid.
Många av gravarna ligger utmed, och vetter mot Björkemossen, vilket visar ett ovanligt
påfallande, men svårbegripligt, samband mellan gravarna och mossen.
Det stora antalet gravgrupper och mindre gravfält, avspeglar ett antal mindre
bebyggelseenheter. Det betydligt större bygravfältet i områdets nordöstra del visar
troligen en sammandragning av bebyggelsen under yngre järnåldern. Strax intill ligger
Björkes bytomt enligt de äldsta kartorna. Bytomten är fortfarande bebodd och brukad.
I områdets södra del, vid tidigare torpet Lundekas, låg den medeltida gården Krabbetorp
som är känd från skriftliga källor. Platsen är också markerad på en karta från 1700-talets
början som ödegård. Här finns tydliga spår efter den medeltida åkern i form av breda
ryggar, s k ryggade åkrar. I just Skee sn finns ovanligt många exempel på ryggade åkrar
och Krabbetorp är ett värdefullt representativt exempel på denna fornlämningskategori.
Motiv: En ovanligt rik koncentration av gravar från brons- och järnåldern. Gravfältens
särpräglade sammansättning och karaktär. Fornlämningar och skriftliga källor illustrerar
på ett intressant sätt detta lilla landskapsavsnitts långvariga historia.
Innehåll: Rik fornlämningsmiljö.
Kulturmiljömål: Sammanhanget mellan gravar och mossen är fortsatt tydligt, liksom
sammanhanget mellan bytomt och gravfält. Särskild hänsyn visas de ryggade åkrarna vid
Lundekas. Ett urval fornlämningar tillgängliggörs.
Tillgänglighet/information: Åtgärdsbehov/rekommendationer: Skydd enligt PBL. Fornvårdsplan bör upprättas för
området. Fornvård och tillgängliggörande är tänkbart exempelvis för det större gravfältet
invid den äldre bytomten. Information till markägare och övriga brukare. Särskilt utsatta
är de ryggade åkrarna vid Lundekas.
Nuvarande skyddsform: Fornlämningsmiljö nr 24; Odlingslandskapsmiljö 86-16.

Att läsa mera:
• Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län; Fornlämningsmiljöer i Göteborgs och
Bohus län.
• Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län; Värdefulla odlingslandskap i Göteborgs
och Bohus län .
• Lindholm; Översiktlig kulturlandskapsanalys över kulturmiljön BjörkeBjörkemossen.

