
JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM
Arkeologisk rapport 2011:73

Jan Borg

Arkeologisk utredning etapp 2 inför ombyggnation 
av befintlig väg, Vetlanda socken i Vetlanda kommun, 
Jönköpings län

Flugeby 3:1 och 11:1



Rapport och ritningar: Jan Borg
Grafisk design: Anna Stålhammar
Tryck: Arkitektkopia, Jönköping

Jönköpings läns museum, Box 2133, 550 02 Jönköping
Tel: 036-30 18 00
E-post: info@jkpglm.se
www.jkpglm.se

Utdrag ur tryckta och ajourhållna ekonomiska kartor är återgivna enligt tillstånd:
Ur karta © Lantmäteriet. Medgivande MS2007/04833.

ISSN: 1103-4076

© JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM 2011



1Jönköpings läns museum   
 

Sidan 1 

 

Rapport över utförd arkeologisk undersökning 
 
 
Beskrivning av undersökningsresultaten. 
 

Inför Trafikverkets planerade ombyggnation av väg 47 inom fastigheterna  Flugeby 11:1 och 3:3, Vetlanda socken och 
kommun, har Jönköpings läns museum utfört en arkeologisk utredning etapp 2 inom två områden enligt 
Länsstyrelsens beslut.  
 
Inom det östra delområdet grävdes sökschakt med maskin. Vid schaktningen kunde inga kultur- eller fornlämningar 
beläggas. Till det västra delområdet kunde inte traktorgrävaren ta sig p g a befintlig väg samt järnvägsspår som går på 
var sin sida om utredningsområdet. Inom området grävdes därför en provgrop för hand. Vid arbetet kunde det 
konstateras att så stora mängder massor påförts inom området att topografin förändrats. Mot den bakgrunden är inte 
området längre att betrakta som ett potentiellt boplatsområde då den tidigare bedömningen utgick från just 
topografin. Vid provgropsgrävningen kunde inga kultur- eller fornlämningar beläggas. 
 
Efter samråd med länsstyrelsen gör Jönköpings läns museum bedömningen att vägen kan byggas genom 
utredningsområdet utan ytterligare arkeologiska insatser. 
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Sidan 2  

Administrativa uppgifter 
 
IDENTIFIERINGSUPPGIFTER 
Dnr:Dnr:Dnr:Dnr:  262/2011  Dnr enl Lst beslut:Dnr enl Lst beslut:Dnr enl Lst beslut:Dnr enl Lst beslut: 431-5181-11 Rapport:Rapport:Rapport:Rapport: 2011:73  
Landskap:Landskap:Landskap:Landskap: Småland Län:Län:Län:Län: Jönköping Kommun:Kommun:Kommun:Kommun: Vetlanda 
Socken:Socken:Socken:Socken: Vetlanda Trakt/kvarter/fastighet:Trakt/kvarter/fastighet:Trakt/kvarter/fastighet:Trakt/kvarter/fastighet: Flugeby 11:1 och 3:1 
EkonomEkonomEkonomEkonomisk karta:isk karta:isk karta:isk karta: 6F 3b Fornl nr:Fornl nr:Fornl nr:Fornl nr:  Stad:Stad:Stad:Stad:  
N:N:N:N: 6364610 E:E:E:E: 508000 Nivå Nivå Nivå Nivå ––––    lägsta: lägsta: lägsta: lägsta: 175 möh    ----högsta:högsta:högsta:högsta: 185 möh 

 
UNDERSÖKNINGENS ART OCH OMFATTNING 
Typ av exploatering:Typ av exploatering:Typ av exploatering:Typ av exploatering: Vägbygge 

Typ av undersökning:Typ av undersökning:Typ av undersökning:Typ av undersökning: Särskild arkeologisk utredning, etapp 2 
Uppdragsgivare:Uppdragsgivare:Uppdragsgivare:Uppdragsgivare: Trafikverket Ansvarig institution:Ansvarig institution:Ansvarig institution:Ansvarig institution: Jönköpings läns museum 

Fältarbetsledare:Fältarbetsledare:Fältarbetsledare:Fältarbetsledare: Jan Borg Fältarbete fromFältarbete fromFältarbete fromFältarbete from 2011-10-18 tomtomtomtom 2011-10-19 

Antal arbetsdagar i fält:Antal arbetsdagar i fält:Antal arbetsdagar i fält:Antal arbetsdagar i fält: 2 

Undersökningens Undersökningens Undersökningens Undersökningens 
omfattningomfattningomfattningomfattning 

Utredd yta/mUtredd yta/mUtredd yta/mUtredd yta/m2222        Schaktad yta/mSchaktad yta/mSchaktad yta/mSchaktad yta/m2222    Schakt/löpmSchakt/löpmSchakt/löpmSchakt/löpm    Volym/mVolym/mVolym/mVolym/m3333    

7650 180 130  
 
UNDERSÖKNINGSOBJEKT OCH UNDERSÖKNINGSRESULTAT 
Uppgifter ur RAÄ:s fornl.regUppgifter ur RAÄ:s fornl.regUppgifter ur RAÄ:s fornl.regUppgifter ur RAÄ:s fornl.reg    Sammansatta lämningar:Sammansatta lämningar:Sammansatta lämningar:Sammansatta lämningar:  
Lämningar:Lämningar:Lämningar:Lämningar:  

UndersökningsresultatUndersökningsresultatUndersökningsresultatUndersökningsresultat    Sammansatta lämnSammansatta lämnSammansatta lämnSammansatta lämningar: ingar: ingar: ingar:  

Anläggningar: Anläggningar: Anläggningar: Anläggningar:  

Totalt antal undersökta Totalt antal undersökta Totalt antal undersökta Totalt antal undersökta     ----gravar: gravar: gravar: gravar: 0 ----boplatskonstruktioner:boplatskonstruktioner:boplatskonstruktioner:boplatskonstruktioner: 0 
Datering:Datering:Datering:Datering:      
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