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Rapport över utförd arkeologisk undersökning

Administrativa uppgifter

identifieringsuppgifter

Dnr:  131/2013 Dnr enl Lst beslut: 431-376-2013 Rapport: 2013:37

Landskap: Småland Län: Jönköping Kommun: Eksjö

Socken: Edshult Trakt/kvarter/fastighet: Gummarp 2:9

Ekonomisk karta: 63F8b Fornl nr: Stad: 

N: 6381156 E: 513976 Nivå – lägsta: 210 möh    -högsta:  220 möh

undersökningens art och omfattning

Typ av exploatering: Detaljplaneläggning

Typ av undersökning: Arkeologisk utredning

Uppdragsgivare: Eksjö kommun Ansvarig institution: Jönköpings läns museum

Fältarbetsledare: Ann-Marie Nordman Fältarbete from 2013-05-16 tom 2013-09-12

Antal arbetsdagar i fält: 2

Undersökningens 
omfattning

Undersökt yta/m2 Schaktad yta/m2 Schakt/löpm Volym/m3

25 000 240

undersökningsobjekt och undersökningsresultat

Uppgifter ur RAÄ:s fornl.reg Sammansatta lämningar: - 

Lämningar:  -

Undersökningsresultat Sammansatta lämningar: Fossil åkermark

Anläggningar: röjningsrösen

Totalt antal undersökta -gravar: 0 -boplatskonstruktioner: 0

Datering:  modern tid 

Objekt nr
/Karta

Lämningstyp Beskrivning Antikvarisk
bedömning

Åtgärdsförslag

Område 1, 
norra

Fossil åkermark Område med röjningsrösen 75-150x120 m (Ö-V) bestående av 30-
35 st röjningsrösen. Rösena är oregelbundna eller runda, 1,8-5,0 m i 
diam, 0,2-1,0 m höga bestående av 0,1- 0,7 m stora stenar. De små har 
en flack och de stora har en toppig profil. Flertalet har samlats runt 
ett större jordfast block. Rösena ligger glest och det finns gott om 
markbunden sten kvar. Vegetation: öppen betesmarksvegetation med 
sly och buskar, enstaka ekar och björkar. 
Avgränsning mot norr osäker. Fortsätter evt utanför 
utredningsområdet

Övrig 
kulturhistorisk 
lämning

Ingen åtgärd

Område 2, 
södra

Fossil åkermark Område med röjningsrösen 90x75 m (NV-SÖ) bestående av ca 6 
röjningsrösen. Rösena är oregelbundna 2-4 m i diam, 0,1-0,4 m höga 
bestående av 0,1-0,4 m stora stenar. Profilen är flack och de har samlats 
runt en jordfast block eller berg i dagen. Rösena ligger glest och det 
finns gott om markbunden sten kvar. Vegetation: ung granskog..

Övrig 
kulturhistorisk 
lämning

Ingen åtgärd.
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Beskrivning av undersökningsresultaten

Arkeologisk utredning med anledning av detaljplaneläggning inom Gummarp 2:9, Edshults socken, Eksjö 
kommun. Utredningen bestod av kart- och arkivstudier, fältinventering samt sökschaktsgrävning inom delar av 
planområdet. Områdets topografi och det sjönära läget motiverade en arkeologisk utredning.
Planområdet ligger på en udde vid norra stranden av sjön Mycklaflon. Sjön är sänkt ca 1,5 meter, enligt uppgift 
från en av stugägarna. Den gamla strandvallen är väl synlig inom planområdet. Majoriteten av fornlämningar i 
närområdet består av övriga kulturhistoriska lämningar, så som torp, vägmärken och enstaka fyndplatser. Närmaste 
fasta fornlämning ligger över två kilometer bort åt öst och utgörs av ett  röse (Edshult 11:1). 
Den äldsta kända kartan över området är en geometrisk jordebok från 1643. Enligt denna bestod aktuellt område 
av hårdvalls äng med ”någon eke, björke och granskogh”. På senare kartor från storskifte och laga skifte (1803 resp 
1887) utgör området fortfarande ängsmark. Idag finns här planterad granskog, betesmark och en odlad åkeryta i 
nordväst. Längs den sänkta stranden har ett antal sommarstugor byggts under 1960-talet och senare.

RESULTAT
Vid inventeringen påträffades röjningsrösen, dels i områdets norra del i den öppna betesmarken (område 1) 
och dels i granskogen längst i söder (område 2). Skogsområdet däremellan är  sankt och blockrikt. Det södra 
området består av stenbunden morän med ungskog av gran. Här finns inom 90x70 m (NV-SÖ) stor yta ca 
sex  röjningsrösen av sentida karaktär (kvarliggande gallringsris på del av området försvårade bedömningen och 
avgränsningen mot norr). Rösena är oregelbundna till runda, storleken 2-4 m i diam, höjden 0,1-0,4 m, bestående 
av 0,1-0,4 m stora stenar. De stora har en toppig profil. De minsta är flacka och övertorvade med ett tunt skikt 
mossa. 
Inom den öppna betesmarken i norr (område 1) finns 30-35 röjningsrösen inom en 70-150x120 m (Ö-V) stor 
yta. Dessa är oregelbunda eller runda 1,8-5,0 m i diam, 0,2-1,0 m höga och består av 0,1-0,7 m stora stenar. 
De stora har en toppig profil. Inom ytorna mellan rösena finns fortfarande stora mängder markbunden sten av 
varierande storlek. Även dessa rösen ger ett sentida intryck. Området fortsätter eventuellt i skogsmarken åt norr. 
Av tidsskäl har skogen utanför utredningsområdet inte inventerats.
Sökschaktningen genomfördes i första hand inom den öppna betes- och åkermarken i norr. I det södra delområdet 
där skogen växte tät öppnades ett schakt i ett röjningsröse i syfte att karaktärisera områdets rösen. Denna bestod av 
ett lager stenar (0,1-0,3 m stora) som hade lagts på fast berg. Röset bedömdes vara sentida. 
I det norra området öppnades nio schakt, 3-55 m långa och 1,5-3 m breda. Alven bestod av ljus sand med 
stort inslag av stenar och stenblock, på sina ställen påträffades även fast berg. Inga spår av konstruktioner eller 
anläggningar påträffades.

Efter samråd med länsstyrelsen bestämdes att inga fortsatta arkeologiska åtgärder krävs.

Granskade kartor på lantmäteriets hemsida www.lantmateriet.se:
Geometrisk jordebok Gummarp 1-2, Edshults socken 1643, E27-12:e1:46-47
Storskifte på inägor, Gummarp 1-2, Edshults socken, 1803,  E27-12:1
Laga skifte Gummarps by, Edshults socken, 1887,  E27-12:2
Laga skifte Gummarps by, Edshults socken, 1890, 06-EDH-44
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Utdrag ur digital fastighetskarta med undersökningområdet markerat. Skala 1:10 000.
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Utdrag ur digitala fastighetskartan med schakt och påträffade lämningar markerade. Skala 1:4 000. 
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