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Jönköpings läns museum

Rapport över utförd arkeologisk undersökning
Beskrivning av undersökningsresultaten.
Inledning
Atteviks Bil AB har för avsikt att utöka sin verksamhet i Torsvik, Hyltena 1:11. Strax norr om aktuellt område har
tidigare ett antal röjningsrösen och en stensträng framkommit under en utredning. Området, som består av en
kuperad terräng, var beväxt med en mycket tät granskog. Exploatören ville inte avverka hela ytan vid detta tillfälle, så
endast två områden på sammanlagt 3000 m2 togs ner inför utredningen av totalt 30 000 m2. En yta på ca 700 m2 i
den sydvästra delen var sedan tidigare sönderkörd av skogsmaskiner så den utgick. Inom utredningsområdet skulle
enligt FMIS tre röjningsrösen finnas, RAÄ-nr Barnarp 610 i den norra delen och i den södra delen RAÄ-nr Barnarp
36:1 och 36:2. Strax öster om aktuell utredning har rester efter en järnframställningsplats, en blästerugn, RAÄ-nr
Barnarp 147, tagits bort i samband med anläggandet av Möbelvägen.
Resultat
Totalt fem schakt togs upp i det som visade sig vara en mycket storblockig terräng. Schakten har fått dras där
grävmaskinen kunde ta sig fram mellan de stora stenarna. Inom den norra mindre ytan var inte de naturliga stenarna
så stora. Här skulle ett odlingsröse ligga, RAÄ- nr Barnarp 610, men när ett schakt dragits igenom röset kunde detta
avskrivas som en naturlig höjd med en mängd mycket stora stenar. Två tvärgående schakt drogs inom den avverkade
ytan. Ett elstängsel mot intillliggande tomt gjorde att stor försiktighet måste iakttas. Inget framkom av arkeologiskt
intresse inom denna yta.
Den större ytan mot söder var mycket svårschaktad med en mängd större stenar. Maskinen hade svårigheter att ta sig
fram bitvis. Här drogs tre schakt i den östra delen. Inga röjningsrösen eller fossil åker kunde ses vid schaktning. Runt
de två schakten mot norr fanns en fuktig och svagt sumpig nivå. Vid en normal grundvattennivå borde detta område
vara ett blött kärr, eftersom det efter en mycket torr sommar och vinter fortfarande var fuktigt. Här var undergrunden
av sand, gråaktig på grund av det stående vattnet. I övrigt bestod undergrunden av ljusbrun/gul sand som framkom ca
0,2 - 0,4 under mossa och sten.
De två röjningsrösena RAÄ-nr 36:1 och 36:2 i den södra delen, hittades inte i den täta skogen, utan här fanns bara
större sten.
Resterande yta som inte har blivit avverkad bedöms även den enbart bestå av storblockig morän där inga
röjningssrösen, fossil åker eller rester efter järnframställning torde finnas.
Åtgärdsförslag
Några ytterligare antikvariska åtgärder anses inte nödvändiga. Länsmuseet har samrått med Länsstyrelsen angående
åtgärdsförslagen.
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Administrativa uppgifter
IDENTIFIERINGSUPPGIFTER

Dnr: 143/2016
Dnr enl Lst beslut: 431-3696-2016
Rapport: 2017:7
Landskap: Småland
Län: Jönköping
Kommun: Jönköping
Socken: Barnarp
Trakt/kvarter/fastighet: Hyltena 1:11
Ekonomisk karta: 63E 9fS
Fornl nr: 36:1, 36:2, 610
Stad:
N: 6391880
E: 450400
Nivå – lägsta: 226 m.ö.h. -högsta: 229 m.ö.h.
UNDERSÖKNINGENS ART OCH OMFATTNING

Typ av exploatering: Husbyggnation
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UNDERSÖKNINGSOBJEKT OCH UNDERSÖKNINGSRESULTAT

Uppgifter ur RAÄ:s fornl.reg
Lämningar: 3

Sammansatta lämningar: Röjningsröse, fossil åker

Undersökningsresultat

Sammansatta lämningar:

Anläggningar:
Totalt antal undersökta
Datering: Odaterad

-gravar:

-boplatskonstruktioner:
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Figur 1. Karta av utredningeområdet som är markerat med svart. Skala 1:10 000.
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Figur 2. Karta med schakten, de avverkade ytorna och det sönderkörda området. Skala 1:2000.
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Figur 3. Ett av schakten i den norra området. Kullen i bakgrunden är odlingsröset RAÄ-nr 610 som utgår.
Figur 4. Det större området mot söder. I bakgrunden den sönderkörda ytan.

Våren 2017 utförde Jönköpings läns museum en arkeologisk utredning
inom del av fastigheten Hyltena 1:11. Atteviks Bil AB vill utöka sin verksamhet på Torsvik genom den angränsande tomten i söder. Tomten bestod
av en mycket tät planterad granskog i kuperad terräng. En mindre del hade
avverkats och där kunde med hjälp av en grävmaskin sökschaktas för att
leta efter bland annat röjningsrösen, fossil åker och järnframställning. Hela
området var mer eller mindre täckt av stora stenar och block vilket har
gjort det mindre lämpligt för aktiviteter av olika slag. Inga fornlämningar
påträffades inom utredningsområdet.
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