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Rapport över utförd arkeologisk undersökning

Beskrivning av undersökningsresultaten.

Jönköpings läns museum genomförde under två dagar i april en arkeologisk förundersökning av del av ett 
röjningsröseområde (utan fornlämningsnummer) på fastigheten Hallhult 1:6 i Barkeryds socken i Nässjö kommun. 
Undersökningen genomfördes med anledning av att Smålandsvind AB vid ett tidigare tillfälle har uppfört ett 
vindkraftverk utan att föregående rekommenderade undersökningar av ett nyupptäkt röjningsröseområde gjorts. 
Beställare var Smålandsvind AB och anvarig arkeolog var Jörgen Gustafsson, antikvarie vid Jönköpings läns museum.

Vindkraftverket är uppfört i röjningsröseområdets sydligaste del. Den för kraftverket anlagda ytan samt uppslängda 
dumpmassor utgör ett område på drygt 6000 kvadratmeter. Röjningsröseområdet sträcker sig till sin största del 
norrut från vindkraftverket och består av röjningsrösen med en storlek på ca 1-3 meter i diameter. Rösena är relativt 
flacka och består av 0,1-0,4 meter stora stenar. Röjningsröseområdet inventerades vid en tidigare undersökning av 
Jönköpings läns museum (rapport 2009:14). Området kunde dock ej avgränsas fullt ut. Sannolikt fortsätter området 
västerut. Röjningsröseområdet är bedömt som fast fornlämning (se karta 1-3).

Tre sökschakt grävdes, till en sammanlängd av ca 30 meter, med grävmaskin för att utröna om boplatslämningar 
förekom inom och i anslutning till exploateringsområdet. Inga lämningar påträffades.

Jönköpings läns museum förordar inga ytterligare undersökningar.
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Administrativa uppgifter

identifieringsuppgifter

Dnr:  372/2009 Dnr enl Lst beslut: 431-16102-09 Rapport:  2010:17
Landskap: Småland Län: Jönköping Kommun: Nässjö
Socken: Barkeryd Trakt/kvarter/fastighet: Hallhult 1:6
Ekonomisk karta: 6E 7f Fornl nr: Stad: 
X: 6388175 Y: 1426660 Nivå – lägsta:  möh    -högsta:  möh

undersökningens art och omfattning

Typ av exploatering: Vindkraft

Typ av undersökning: Arkeologisk förundersökning
Uppdragsgivare: Smålandsvind AB Ansvarig institution: Jönköpings läns museum
Fältarbetsledare: Jörgen Gustafsson Fältarbete from 2010-04-16 tom 2010-04-19

Antal arbetsdagar i fält: 1,5

Undersökningens 
omfattning

Utredd yta/m2 Schaktad yta/m2 Volym/m3

30

undersökningsobjekt och undersökningsresultat

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

Undersökningsresultat Sammansatta lämningar: 

Anläggningar: 

Totalt antal undersökta -gravar: 0 -boplatskonstruktioner: 0
Datering:     
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Förundersökning av skadat röjningsröseområde i samband med byggna-
tion av vindkraftverk.

Arkeologisk rapport 2010:17
JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM


