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Beskrivning (ex.: orsak till undersökningen, beskrivning av undersökningsområdet,
undersökningens omfattning, sammanfattning av resultaten, fyndkategorier):
Arkeologisk förundersökning med anledning av att lv 561skulle rätas ut och få delvis ny sträckning genom Sörsjö,
väster om Värnamo. Vid en antikvarisk kontroll hade fossil åkermark påträffats. Dessutom passerar den planerade
vägen flera tidigare kända fornlämningar, bland andra ett gravfält RAÄ 60, stensättningar och högar RAÄ 68 samt
fossil åkermark RAÄ 66. Väghållningsstenen RAÄ 166 flyttades några meter under antikvarisk kontroll.
Den gamla vägen gick igenom gravfältet RAÄ 60. Ny sträckningen lades 5-10 meter öster om gravfältet.
Undersökningsområdet låg i svagt kuperad terräng med både blandskog och öppna åker- och ängsmarker. Urberget
ligger ytligt inom hela undersökningsområdet och grundvattnet ligger likaså ytligt.
METOD
Fyra sökschakt öppnades i vägsträckningen. Dessutom grävdes fyra profilschakt genom fem odlingsrösen som låg strax
intill vägsträckningen. Fyra av profilschakten togs upp inom RAÄ 66 och den femte i ett odlingsröse i
undersökningsområdets södra del, strax öster om väglinjen. Profiler upprättades sammanlagt för sex odlingsrösen och
två stenpackningar.
RESULTAT
Det största schaktet, 160x15-20 meter, öppnades öster om gravfältet RAÄ 60 längs vägområdets hela bredd. Inga
förhistoriska anläggningar påträffades. Två odlingsrösen, som bedömdes vara från modern tid, undersöktes. Dessa hade
en tydligt välvd profil och fyllningen bestod av varierande stenmaterial i lucker mylla. I botten av ett av rösena
påträffades porslinsskärvor.
Alla undersökta odlingsrösen hade anlagts på eller intill bergsklackar. Själva stenpackningens tjocklek varierade mellan
0,2 och 1,0 meter och stenarna var i regel 0,2-0,4 meter i diameter. Odlingsrösena inom RAÄ 66 var nedsjunkna och väl
övertorvade och gav i överlag äldre intryck än de nypåträffade, kraftigt välvda, rösena längs resten av vägområdet. I tre
rösen påträffades kol i mycket små mängder. Ett av proverna som härstammar från RAÄ 66 har daterats av Beta
Analytic Inc till 960-1220 e.Kr (Beta 36914).
I det nordligaste sökschaktet påträffades tre stenpackningar, 6x3, 3,5x2 samt 2,5x2 meter stora. I den största
stenpackningen framkom slaggbitar (metallslagg och tegelslagg) nedkilade mellan stenarna. Stenpackningarna bestod
av ett lager 0,1-0,4 meter stora stenar nedtryckta eller -grävda i den orörda sanden. En hästsko av sentida modell
påträffades i en av stenpackningarna. Alla tre anläggningar bedömdes vara sentida.
Sex sotfläckar dokumenterades i närheten av den största stenpackningen i ett sankt område. Dessa var diffusa och
endast ett par centimeter djupa. Kolprover togs i två av dem, men dessa har inte analyserats. Området där
stenpackningarna och sotfläckarna fanns var sankt och inom de lägst liggande ytorna framkom flertalet mörkfärgningar
som tolkades ha uppstått genom urlakning från ovanliggande lager när området varit översvämmat.
FYND
Inga fynd tillvaratogs.
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