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Rapport över utförd arkeologisk undersökning
Beskrivning av undersökningsresultaten.
Ägaren till fastighet Hjältaryd 8:2 har av Vetlanda kommun ålagts förbättra sin avloppsanläggning. Planerad ny
anläggning berör RAÄ Myresjö 53:1 och 53:2, två runda stensättningar, varför Länsstyrelsen besiktigat platsen och
konstaterat att alternativ placering för anläggningen saknas. Länsstyrelsen har därpå beslutat om förundersökning i
form av schaktövervakning.
Förundersökningen genomfördes under en dag i december 2011. Terrängen består av moränmark svagt sluttande åt
öster. Området är öppet och används idag som betesmark för hästar men flertalet röjningsrösen visar att området
tidigare varit odlat.
Ett ca 4 meter brett och knappt 20 meter långt schakt drogs precis intill och Ö om RAÄ Myresjö 53:1 och 53:2. I
schaktets Ö kant, intill vägen, påträffades röjningssten. Röjningsstenen överlagrade vad som tolkas som resterna av en
stenpackning vilken i sin tur överlagrade ett ca 0,5 m stort område med kol och brända ben, troligen rester av ett
brandlager. Stenpackning och brandlager tolkades som en sedan tidigare ej registrerad stensättning, troligen rund,
storlek osäker men minst 5 meter i diameter, bestående av 0,2-0,3 m stora stenar.
Efter samråd med länsstyrelsen och bedömning i fält kunde ledningsdragningen göras utan ytterligare ingrepp i den
påträffade stensättningen varför lämningens östra del kvarligger intill vägen, därmed även brandlagret med kol och
brända ben.
Jönköpings läns museum föreslår, efter samråd med länsstyrelsen, inga fortsatta åtgärder.
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Jönköpings läns museum

Administrativa uppgifter
IDENTIFIERINGSUPPGIFTER

Dnr: 381/2011
Dnr enl Lst beslut: 431-7273-2011
Rapport: 2012:02
Landskap: Småland
Län: Jönköping
Kommun: Vetlanda
Socken: Myresjö
Trakt/kvarter/fastighet: Hjältaryd 8:2
Ekonomisk karta: 6E 3j
Fornl nr: 53:1; 53:2
Stad:
N: 6363149
E: 496763
Nivå – lägsta: 235 möh -högsta: 240 möh
UNDERSÖKNINGENS ART OCH OMFATTNING

Typ av exploatering: Ledningsdragning VA
Typ av undersökning: Arkeologisk förundersökning/schaktkontroll
Uppdragsgivare: Länsstyrelsen
Ansvarig institution: Jönköpings läns museum
Fältarbetsledare: Moa Lorentzon
Fältarbete from 2011-12-12 tom 2011-12-12
Antal arbetsdagar i fält: 1
Undersökningens
omfattning

Utredd yta/m2

Schaktad yta/m2

Schakt/löpm

Volym/m3

60

UNDERSÖKNINGSOBJEKT OCH UNDERSÖKNINGSRESULTAT

Uppgifter ur RAÄ:s fornl.reg
Lämningar:

Sammansatta lämningar:

Undersökningsresultat

Sammansatta lämningar:

Anläggningar:
Totalt antal undersökta
-gravar: 1
Datering: Bronsålder, Järnålder

-boplatskonstruktioner: 0

Från söder.
Till höger i bilden är rester av påträffad stensättning.
Väster om schaktet, i bildens övre vänstra kant, är RAÄ
Myresjö 53:1.
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Från väster.
Längst fram i bild är RAÄ Myresjö 53:1. I öster, intill
vägen, längst bak i bilden, är rester av påträffad stensättning.

Från norr.
I öster, till vänster i bilden, är rester av påträffad stensättning. Väster om schaktet, i bildens högra kant, är
RAÄ Myresjö 53:1.

Från ostsydost.
Öster om schaktet, intill vägen, är rester av påträffad
stensättning. Väster om schaktet, centralt i bilden, är
RAÄ Myresjö 53:1.
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