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Figur 1. Utdrag ur digitala fastighetskartan. Skala 1:10 000
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Jönköpings läns museum  

 

Sidan 1 

 

Rapport över utförd arkeologisk undersökning 
 
 
Beskrivning av undersökningsresultaten. 
 

Inledning 
Jönköpings läns museum utförde under maj månad 2013 en arkeologisk utredning på fastigheterna Torset 2:6, 3:5, 
3:1 och Vallsjö 2:1 i Sävsjö socken, Sävsjö kommun. Detta gjordes med anledning av detaljplaneläggning av området.  
Utredningsområdet omfattade ca 4,5 ha och beställare var Sävsjö kommun. Ansvarig arkeolog var Jörgen Gustafsson. 
 
Metod 
Syftet med utredningen var att ta reda på om det fanns fasta forn- eller kulturlämningar i området som inte var kända 
sen tidigare. Samt att ge länsstyrelsen underlag att bedöma om det finns områden som kan innehålla under mark 
dolda lämningar, t.ex. gravar eller boplatslämningar. Uppdraget genomfördes genom en okulär fältinventering av 
området samt schaktning med grävmaskin på de områden som bedömdes vara lämpliga som boplatslägen. 
Om så var lämpligt skulle provrutor grävas. 
 
Fornlämningsmiljö 
Drygt 2 km åt norr ligger ett område med fem rösen (Vallsjö 12:1, 12:2, 13:1, 13:2, 14:1) och en stensättning (Vallsjö 
15:1). Vid Vallsjö kyrka och strax norr där om, ca 2,5 km från utredningsområdet ligger det ytterligare fem 
stensättningar (Vallsjö 57:1, 26:1 27:1 28:1,29:1). Något närmare, ca 1,5 km från UO ligger ytterligare tre rösen 
(Vallsjö 23:1, 24:1, 63:1). Ca 900 meter norrut ligger en fyndplats för fragment av skafthålsyxa (Vallsjö 65:1). Det 
finns också indikationer från yngre järnålder i form av två runstenar, varav den ena (Vallsjö 10:1) ligger dryga 500 
meter sydöst om UO, vid Vallsjöns södra spets och den andra (Vallsjö 19:1) ca 2,5 kilometer väster ut, vid byn 
Uppåkra. Med tanke på undersökningsområdets sjönära läge kan också lämningar och fynd från mesolitikum finnas 
på platsen. För ytterligare information om kulturlandskapet i området se Strandnära boende¬ – Kulturhistorisk analys 
(Franzén 2005) och Arkeologiskt program för Jönköpings läns museum (Cassel 2005). Undersökningsområdet var ca 
4,5 hektar. 
 
Resultat 
Efter en okulär besiktning av områdena A,B,C och D beslutades att sökschakt skulle grävas på C och D. Dessa 
områden bedömdes utifrån topografi och läge  vara de mest sannolika platserna för fynd av boplatslämningar. 
 
Område C:  sammantaget grävdes 295 löpmeter schakt. Inga fynd eller anläggningar påträffades. 
 
Område D: sammantaget grävdes 120 löpmeter schakt. Inga fynd eller anläggningar påträffades. I åkerns nordvästra 
hörn stod en rest sten (RAÄ 11:1) vilken i FMIS är bedömd som grav? I anslutning till denna grävdes schakten tätare 
för att kunna se om ytterligare gravar fanns inom undersökningsområdet. Så var dock ej fallet. 
 
I område A och B som enbart besiktigades visuellt bedömdes ej några ytterligare insatser vara aktuella. Område A var 
sedan tidigare nästan helt utschaktat. I undersökningsplanen nämndes möjligheten att gräva provrutor, med tanke på 
lämningar från stenålder och det sjönära läget. Men efter besiktning bedömdes ej några lämpliga platser finnas för 
stenålderslämningar.   
 
Åtgärdsförslag 
Jönköpings läns museum anser att inga ytterligare arkeologiska åtgärder krävs i området. 
 
Länsmuseet har samrått med Länsstyrelsen angående åtgärdsförslagen.
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Administrativa uppgifter 
 
IDENTIFIERINGSUPPGIFTER 
Dnr:  73/2013  Dnr enl Lst beslut: 431-1077-2013 Rapport: 2013:17  
Landskap: Småland Län: Jönköping Kommun: Sävsjö 
Socken: Sävsjö Trakt/kvarter/fastighet: Torset 2:6, 3:5, 3:1 Vallsjö 2:1 
Ekonomisk karta: 63E 6iS Fornl nr: 371 Stad:  
N: 6361813 E: 484635 Nivå – lägsta: 240 möh    -högsta:250 möh 
 
UNDERSÖKNINGENS ART OCH OMFATTNING 
Typ av exploatering: Husbyggnation 

Typ av undersökning: Särskild arkeologisk utredning etapp 1+2 
Uppdragsgivare: Sävsjö kommun Ansvarig institution: Jönköpings läns museum 
Fältarbetsledare: Jörgen Gustafsson Fältarbete from 2013-05-03 tom 2013-05-23 

Antal arbetsdagar i fält: 2 

Undersökningens 
omfattning 

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

45000 705 415  
 
UNDERSÖKNINGSOBJEKT OCH UNDERSÖKNINGSRESULTAT 
Uppgifter ur RAÄ:s fornl.reg Sammansatta lämningar:  
Lämningar:  

Undersökningsresultat Sammansatta lämningar: [Inga] 

Anläggningar:  

Totalt antal undersökta  -gravar: 0 -boplatskonstruktioner: 0 
Datering:      
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Figur 2. Svart linje - utredningsområden, Grått - schakt
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Figur 2. Svart linje - utredningsområden, Grått - schakt







Jönköpings läns museum utförde under maj månad 2013 en arkeologisk 
utredning på fastigheteena Torset 2.6, 3.5, 3.1 och Vallsjö 3.1 i Sävsjö 
socken, Sävsjö kommun. Detta gjordes med anledning av detaljplanelägg-
ning av området. Utredningsområdet omfattade ca 4,5 ha och beställare 
var Sävsjö kommun. Ansvarig arkeolog var Jörgen Gustafsson. Samman-
lagt grävdes 415 löpmeter schakt på lämpliga boplatslägen. Inga fornläm-
ningar påträffades.
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