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Figur 1. Utdrag ur gula ekonomiska kar tans blad Taberg 6D:88.
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IIIIINLEDNINGNLEDNINGNLEDNINGNLEDNINGNLEDNING

Med anledning av en planerad utvidgning av en bergtäkt inom fastig-

heten Källarp : genomförde Jönköpings läns museum en arkeologisk
slutundersökning av RAÄ  i Barnarps socken. Undersökningen om-

fattade  m (dnr /). Fornlämningen påträffades vid den arkeo-
logiska utredningen som utfördes av Jönköpings läns museum i oktober

. Beställare av undersökningen var Skanska Sverige AB, region syd.
I följande rapport redovisas även resultaten från ytterligare en slut-

undersökning inom samma fastighet. Anledningen till ärendet var en ut-
vidgning av ett matjordsupplag inom området. RAÄ  upptäcktes vid

en utredning  och berörde cirka   m (dnr /). Undersök-
ningen gjordes på uppdrag av Förvaltnings AB Källarp. Ansvarig under

fältarbetet för båda undersökningarna var Fredrik Engman. Rapporten
har sammanfattats av Marcus Eriksson.

MMMMMÅLSÄTÅLSÄTÅLSÄTÅLSÄTÅLSÄT TNINGTNINGTNINGTNINGTNING

Vid undersökningen av RAÄ  var målsättningen att datera fornläm-
ningarna och att försöka se hur länge järnframställningsugnen varit i

bruk. Det var även viktigt att försöka se sambanden mellan röjningsröse-
området och järnframställningsplatsen. Härdarna som dokumenterades

i undersökningen var också intressanta att studera för att finna en even-
tuell koppling till röjningsrösena och ugnen.

Målet med undersökningen av RAÄ   var att dokumentera och ta
bort de fasta fornlämningarna som berördes av den kommande exploa-

teringen. De elva röjningsrösena samt en kolbotten kompletterar tidigare
undersökningar i området och röjningsrösena berikar bilden av agrar-

historien i Torsviks industriområde. Det var även viktigt att datera röj-
ningsrösena och sätta dem i relation till tidigare undersökningar inom

området.

MMMMMETETETETET ODODODODOD

Runt järnframställningsplatsen och härdarna avbanades en yta av cirka

 m med grävmaskin för att ta fram och avgränsa lämningarna.
Marken var fylld med stubbar och större stenblock vilket försvårade ar-

betet. Efter avbaningen grovrensades ytorna. Ugnen undersöktes i sin
helhet och handritades i plan och profil på ritfilm i skala : . Anlägg-

ningarna fotograferades i färg och svartvitt. Profiler drogs genom röj-
ningsrösena och slaggvarpen med hjälp av grävmaskin. Härdarna gräv-

des ut för hand och dokumenterades i plan och profil. De kolprover som
togs ur anläggningarna för datering skickades till Ångströmslaboratoriet

i Uppsala. Vidare gjordes även en vedartsanalys av Vedlab i Glava. Vid
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förundersökningen av bergtäkten gjordes miljöarkeologiska markanalys-
er av Miljöarkeologiska laboratoriet vid Umeå Universitet. Eftersom

undersökningen genomfördes under senhösten och tidig vinter var ljus-
förhållandena dåliga. Hösten var också tämligen regnig och kall vilket

försvårade arbetet ytterligare. Vid undersökningen mättes schakten och
anläggningarna in med totalstation. Mätresultaten har sedan bearbetats

digitalt.

TTTTTOPOGRAFIOPOGRAFIOPOGRAFIOPOGRAFIOPOGRAFI

Området är beläget väster om Torsviks industriområde cirka  kilometer

söder om Jönköping. Sydväst om området finns en höjd som sträcker sig
cirka  meter över havet. I norr sluttar marken ned till en nivå av 

meter över havet. I området finns ett flertal avsatser eller terrasseringar.
En del är naturliga på grund av den kuperade berggrunden medan andra

kommit till genom odling. Marken är ställvis blockrik och på vissa håll
går berget i dagen. Berggrunden domineras av graniter och det lösa jord-

täcket av moräner och isälvssediment. Området har tidigare varit beväxt
med barrskog men är i dag ett kalhygge. Strax norr om undersöknings-

området finns modernare åkermark som nyttjas som betesmark för krea-
tur. I området finns också mindre våtmarker och bäckar (figur  och ).

FFFFF ORNLÄMNINGSORNLÄMNINGSORNLÄMNINGSORNLÄMNINGSORNLÄMNINGS- - - - - OCHOCHOCHOCHOCH     KULKULKULKULKULTURMILJÖTURMILJÖTURMILJÖTURMILJÖTURMILJÖ

Fornlämningsmiljöerna i Barnarps socken präglas av gravfält från äldre
järnålder och folkvandringstid (cirka  f Kr– e Kr). Gravarna är av

typen domarringar, fyrsidiga stenkretsar, resta stenar, klumpstenar samt
enkla runda stensättningar. Gravarna ligger både ensamma och i grupp.

 meter öster om undersökningsområdet ligger RAÄ  som är en grav-
grupp från äldre järnålder. Gravgruppen utgörs av en kvadratisk stensätt-

ning, eventuellt också en rund stensättning samt en domarring. Omkring
 meter öst–sydöst om undersökningen ligger RAÄ  som också är ett

gravfält från äldre järnålder. Gravfältet förundersöktes i augusti–septem-
ber  på grund av en planerad utvidgning av Torsviks industriområde.

Fältet består av fem domarringar, en rest sten och fyra stycken liggande
stenar. Domarringarna är cirka ,– meter i diameter och består av tre till

sju resta stenar. I domarringarna saknas dock flera stenar (Nordström, M
). Under utredningen upptäcktes ännu en stensättning cirka  meter

öster om undersökningsområdet, RAÄ : (Engman, F ). Den yngre
järnålderns karaktäristiska höggravfält har inte påträffats i Barnarps sock-

en, uppgifter om bortodlade högar finns dock vid Odensjö (Wieselgren,
P ).

Bronsåldern (cirka  f Kr–  f Kr) finns representerad i form av
rösen i varierande storlek mellan   och   meter. År   undersökte

Jönköpings läns museum ett storröse kallat Lusse rör, RAÄ  i Barnarps
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socken. Inga fynd hittades i själva röset (Jansson, K Lagerås, P och Nord-
ström, M ). Ett lösfynd i form av en bältesprydnad från bronsåldern

lämnades in till länsmuseet . Bältesprydnaden hade hittats vid Lill-
ängens gård två kilometer söder om Barnarp. Närmaste referens till bäl-

tesprydnaden finns i Torpafyndet från Ljungarums socken (Arbman, H,
Norborg, L-A  s –). Inom undersökningen för matjordshante-

ringen skall ett borttaget röse ha funnits, RAÄ . Röset skall ha tagits
bort i samband med makadamslagning någon gång på -talet.

Stenåldern synliggörs endast i landskapet genom att redskap från neo-
litikum påträffats (cirka – f Kr). De upphittade redskapen är

tunnackiga samt håleggade flintyxor, enkla skafthålsyxor och flathuggna
flintredskap. Den största delen lösfynd upptäcktes i samband med odl-

ing under -talet. När Axel Ramm besökte Odensjö gård på slutet av
-talet fanns där fem skafthålsyxor, tre spjutspetsar, en pilspets, två

mejslar av flinta och en "bila av rödbrun stenart" (Ramm, A ). Det

Figur 2. Översiktsbild av järnframställnings-
platsen innan avbaning.

Figur 3. Översiktsbild av den avbanade ytan.
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finns även uppgifter om borttagna hällkistor som härstammar från sten-
ålderns slutskede eller äldre bronsålder (cirka – f Kr). Från torp-

et Fridhem på Spånhults ägor finns en uppgift om en borttagen hällkista
från senneolitikum eller äldre bronsålder (RAÄ  i Barnarps socken).

Det finns också uppgifter om en borttagen hällkista vid Odensjö.
I historisk tid har området präglats av skogsmark med inslag av min-

dre odlingsområden. Inom undersökningsområdet finns också spår av
skogsnäring i form av kolning. Kolbottnar samt tillhörande kojgrunder

är lämningar som sannolikt kan kopplas samman med järnhanteringens
expansion. Barnarps socken ingick i Tabergs bergsslag och i socknen

fanns två masugnar, Mobro och Kråkebo, båda från -talet.
Ortnamnen i socknen kan framför allt hänföras till medeltid med

ändelser på -torp, -arp, -hult och -ryd (Pamp, B ). Ortnamnet Oden-
sjö har ett förkristet ursprung (Fridell, S ). Gården Källarp har skrift-

liga belägg från år  och är vid den tiden ett mantal frälse (Agertz, J
). Källarp har bytt ägare vid flera tillfällen och flera adelssläkter har

stått som ägare, Birgersson (halvhjort), Bagge och Bååt är några exempel.
Från år  finns uppgifter att gården nedtaxeras till / mantal (Alm-

quist, J, A ).

TTTTTIDIGAREIDIGAREIDIGAREIDIGAREIDIGARE      UNDERSÖKNINGARUNDERSÖKNINGARUNDERSÖKNINGARUNDERSÖKNINGARUNDERSÖKNINGAR

Inom fastigheten Källarp : har flera arkeologiska utredningar genom-

förts. År  genomfördes den första utredningen i samband med en ut-
vidgning av bergtäkten (se vidare i Engman, F. ; Engman, F 

och Engman, F b). År  var området åter aktuellt inför en ut-
vidgning av matjordshantering. Under utredningen karterades cirka 

röjningsrösen och en stensatt terrassering (Ytterberg, N ).
Vid en schaktövervakning hösten , inför en vattenledningsdrag-

ning mellan Torsvik och Taberg berördes en järnframställningsugn (Hal-
tiner Nordström, S ). I andra delar av Sandseryds socken har ytter-

ligare järnframställningsplatser undersökts.
Inom Torsviks industriområde har ett flertal arkeologiska utredningar

och undersökningar utförts. År  till   gjordes undersökningar
inför den nya dragningen av E:an förbi Stigamo/Hyltena. Då under-

söktes bland annat Lusse rör (RAÄ ) samt en kvadratisk stensättning
(RAÄ ) (Vestbö, Aa ; Jansson, K, Lagerås, P och Nordström, M

). Ingen av fornlämningarna innehöll någon påvisbar begravning. I
röset grävdes det fram några flintavslag. I den kvadratiska stensättningen

påträffades ett större krossat lerkärl och järnslagg under stenpackningen.
Anläggningen har inte daterats men hör troligen till äldre eller mellersta

järnåldern. Under åren  till  inför byggandet av en ny industri-
väg inom Torsviksområdet, framkom en järnframställningsplats i form

av en blästerugn (RAÄ ) (Vestbö, Aa ; Jansson, K ). Date-
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ringen på ugnen blev genom C-metoden romersk järnålder ( e Kr–
 e Kr). Ugnen låg  meter söder om gravfältet RAÄ . Under de

senaste fem åren har ytterligare ett antal utredningar gjorts inför utvidg-
ningen av Torsviks industriområde (Engman, F , , samt a,

b, c; Engman, F och Gustafsson, J ; Häggström, L ; Nordman,
A-M ; Nordström, M ; Skanser, L ; Ytterberg, N ). De

berörda fornlämningarna utgörs bland annat av fossil åkermark (RAÄ
 och ), härdar (RAÄ  m fl), gravar, en blästerugn (RAÄ ),

kolbottnar och kojlämningar (RAÄ  ,  m fl).
Den fossila åkermarken utgörs i huvudsak av områden med röjnings-

rösen, varav ett par har varit föremål för undersökning (RAÄ  och 
se även Ytterberg, N ).

Boplatslämningar i form av härdar och stolphål har påträffats vid någ-
ra undersökningar. Vid en slutundersökning,  meter väster om RAÄ

, framschaktades stolphål och en härd. Vidare påträffades   kolbott-
nar och två kolarkojgrunder vid samma undersökning (Engman, F och

Gustafsson, J ).
Under  och  genomfördes en slutundersökning av en nyupp-

täckt fornlämning (saknar RAÄ nr). Lämningarna bestod av stolphål och
fyra ofyllda stensättningar (Gustafsson, J ). Hösten  utfördes

en förundersökning av RAÄ . Under våren  planeras slutunder-
sökningen komma igång av gravfältet som bland annat består av fem

domarringar, en rest sten och fyra liggande stenar.

JJJJJÄRNFRAMSTÄLLNINGÄRNFRAMSTÄLLNINGÄRNFRAMSTÄLLNINGÄRNFRAMSTÄLLNINGÄRNFRAMSTÄLLNING      IIIII J J J J JÖNKÖPÖNKÖPÖNKÖPÖNKÖPÖNKÖPINGSTRAKTENINGSTRAKTENINGSTRAKTENINGSTRAKTENINGSTRAKTEN

I Jönköpingstrakten har flera järnframställningsugnar påträffats. Under

-talet och i början av -talet undersökte Tabergs bergslag ett antal
järnframställningsugnar. Tre av dem har daterats till medeltid och en av

ugnarna saknar datering (Gustavsson, L ; Gustavsson, L ;
Thålin-Bergman, L ). Vid utvidgningen av Jönköpings flygplats

Axamo undersöktes ugnar som konstruktionsmässigt liknade ugnen i
Källarp. Ugnarna vid Axamo låg parvis, troligen på grund av att de har

använts växelvis. Dateringen av ugnstypen ligger från -tal fram till
-tal e Kr (Nordman, A-M , se även Björk, N ). Inom Tors-

viks industriområde påträffades en järnframställningsugn som var svårt
åtgången, dateringen på ugnen blev romersk järnålder (cirka – e Kr)

(Jansson, K ). Hösten  påträffades ytterligare en ugn i Torsviks-
området inför en planerad VA-ledning. Ugnen är troligen en dubbelugn

och liknar de ugnar som påträffades vid Axamo. Runt anläggningen och
ovanpå fanns rikligt med slagg, malm och rester efter ugnsväggar i form

av bränd och förslaggad lera. Storleken på anläggningen är cirka  x 
meter och har en höjd av cirka ,–, meter över marken. Järnfram-

ställningsugnen har inte undersökts närmare då ny sträckning för VA-
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ledning drogs för att bevara ugnen (Haltiner Nordström, S ). Under

grävsäsongen  i Öggestorp för riksväg  har rester efter järnfram-
ställning påträffats i form av slagg, degelfragment och en smideshärd

(Nilsson, N ).
Lämningarna från järnhanteringen dateras framför allt till yngre järn-

ålder samt medeltid. En orsak till detta kan bero på att den äldre järn-
ålderns lämningar från järnhantering är mycket mindre i storlek och på-

träffas därmed inte lika ofta vid arkeologiska undersökningar.
I Småland är högmedeltida dateringar dominerande av undersökta

järnframställningsplatser (Magnusson, G ). Vid undersökningar
söder om Kalmar hittades flera järnframställningsplatser. I Söderåkra

socken, vid undersökningslokalen Eket, påträffades Smålands äldsta
järnframställningsplats. Den är daterad till äldre järnålder (cirka –

  f Kr) (Rubensson, L m fl ).

Järnframställning
Råvarorna som behövdes för järnframställningen var skog (för ved till

ugnen) och malm som efter flera arbetsmoment blev järn (figur ). Mal-
men togs från sjöar och myrar, det finns även platser där man använde

sig av järnutfällningar i jorden (sjömalm, myrmalm respektive rödjord).
Malmen rostades först för att bränna bort organiskt material, kristall-

vatten och svavel som kan finnas i malmen. Veden var bränsle och oftast
kolades den, det fanns fall där naturlig ved användes. När dessa moment

var gjorda började man bygga en blästerugn. Det förekommer olika sor-
ters ugnar. Syftet är dock det samma för alla typer av ugnar: att skilja

järnet från övriga ämnen i malmen. Resterna från malmen som reduce-
rats ned till järn kallas slagg. Hur ugnarna ser ut varierar beroende på när

de tillverkats men också beroende på i vilket landskap de hittas. Hur
ugnen är konstruerad beror ytterst på vilken råvara som använts och hur

byggplatsen har sett ut. Oftast är ugnarna uppbyggda med sten och lera
(Karlsson, C ). En av de enklaste ugnstyperna är enkla gropar i mar-

ken som lerinfodras (se vidare i Englund, L-E ). När malmen har
legat i den upphettade ugnen separeras järn och slagg och då plockas jär-

net ur ugnen. I vissa fall kan man plocka upp järnklumparna ur toppen
av ugnen, eller så river man en del av ugnen och tar ur järnet. Detta är

sannolikt en av anledningarna till att vi inte påträffar hela ugnar i under-
sökningarna. Vidare bearbetas järnet med en hammare på en fällsten för

att få bort kvarvarande slagg inuti järnklumparna.

Figur 4. Järnframställningens olika faser.
(efter Magnusson, G 1986).
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JJJJJÄRNFRAMSTÄLLNINGSPLÄRNFRAMSTÄLLNINGSPLÄRNFRAMSTÄLLNINGSPLÄRNFRAMSTÄLLNINGSPLÄRNFRAMSTÄLLNINGSPL AAAAATTTTT SENSENSENSENSEN     IIIII K K K K KÄLLÄLLÄLLÄLLÄLL ARPARPARPARPARP

Vid utredningen drogs flera sökschakt i anslutning till en slaggföre-
komst. I schakten påträffades några större stenar vilka tolkades som rest-

erna av en järnframställningsugn (Engman ). Vid förundersökning-
en banades hela järnframställningsplatsen fram och ugnen rensades fram

i plan (figur  och  samt bilaga ). I arbetet försökte man konstatera
eventuell rostningsplats samt kol- och malmupplag. Ugnen bestod av

åtta flata stenar lagda i en cirkel och den hade en oval form cirka , x
, meter stor (NV–SO). Inom ytan för järnframställningsplatsen låg det

rikligt med slagg och enstaka fragment av bränd och ofta förslaggad lera.
Leran har använts mellan stenarna som tätning och utgjort delar av vägg-

arna. I norra delen av ugnen påträffades en ränna vilken tolkades vid för-
undersökningen som avtappnings- eller en rensningsränna. Den var ,

meter lång och ,–, meter bred. Vid slutundersökningen reviderades
den tolkningen då rännan visade sig vara svårtolkad. Troligen har ugnen

öppnats och rensats ur från detta håll, vilket medför att rännan är ett
arbetsdike/rensningsränna. Slaggvarpens storlek var cirka  x ,–

meter stor (bilaga ). Slaggen har kastats upp mot berget och där finns
även röjningssten uppkastad från de omkringliggande åkrarna. Både röj-

ningssten och slagg ligger blandat över ytan (Engman, F c).
Järnframställningsugnen totalundersöktes och dokumenterades både i

plan och profil. Inga rester efter blästermunstycket eller någon konstruk-
tion för luftintag har framkommit. Den västra ugnsväggen var bäst bevar-

ad, övriga väggar bestod av större bitar slagg som avgränsade ugnen. Ur
profilerna i ugnen togs kolprover som har analyserats av Ångströmslabora-

toriet i Uppsala. Dateringarna hamnar från  f Kr till  e Kr (bilaga ).

Figur 4 och 5. Järnframställningsugnen
framgrävd och rensad.
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Figur 7. Fällsten och sten med åderspår.

De olika dateringarna kan förklaras genom att ugnen återanvänts vid flera

tillfällen. Järnframställningsplatsen dateras till en av de äldsta i Jönköpings
län (Engman, F ). Det bränsle som behövts i form av ved eller kol till

ugnen och järnframställningen har varit tall (bilaga ).
I slaggvarpen grävdes två längre schakt (bilaga ). I profilerna kunde

man inte urskilja någon stratgrafi mellan olika lager, då lagren var om-
rörda av odling på platsen. I slaggvarpen hittades även rikligt med ugns-

fodring som är rester efter ugnskonstruktionen. Storleken på slaggvarpen
vittnar om att ugnen använts vid flera tillfällen. Områdets kronologi har

tolkats som att järnframställning var först på platsen och att man odlat
marken senare. Vid uppodlingen har delar av slaggvarpen plockats ihop

med röjningssten. Det kan också förklara varför det inte hittats spår efter
kolupplag eller rostning i området. Spåren av den verksamheten kan ha

försvunnit då man började odla marken. En annan tolkning är att rost-
ningen av malmen och kolningen har skett på annan plats. Efter föräd-

lingen har det transporterats till ugnen (Engman, F ).
I ett av schaktens norra del påträffades fällslagg och järnbitar intill en

större sten. Stenen tolkas vara en fällsten (fiur ), vilket enligt Gert Mag-
nusson bara påträffats vid järnframställningsplatser från medeltid och

nyare tid  (Magnusson, G ).

FFFFF OSSILOSSILOSSILOSSILOSSIL     ÅKERMARKÅKERMARKÅKERMARKÅKERMARKÅKERMARK

Vid den arkeologiska utredningen karterades  röjningsrösen och 

terrasskanter. I området fanns dock stora skador på åkermarken som or-
sakats av motorcykelåkning. Detta medförde att tolkningen av de miljö-

arkeologiska markanalyserna som gjordes vid förundersökningen försvå-
rades (Engman, F c). Motorcykelåkningen på området försvårade

även möjligheten att se stratigrafier i schaktprofiler då marken var om-
rörd.
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Röjningsröseområden finns över stora delar av det sydsvenska hög-
landet och man kopplade tidigare dessa till svedjeodlingen under histo-

risk tid. I samband med den reviderade fornminnesinventeringen som
genomfördes i Jönköpings län mellan åren  och  ändrades tids-

aspekten och lämningarna kunde även tolkas ha sitt ursprung från
bronsålder–äldre järnålder. Dateringen har setts utifrån det rumsliga

sambandet med gravar samt ett fåtal undersökta områden med röjnings-
rösen (Engman, F ). Under senare år har man genom fler arkeolog-

iska undersökningar av röjningsröseområden kunnat se dateringar som
härrör från förhistorien (Engman, F och Nordström, M ).

Dateringarna från de fossila odlingslämningarna (figur ) inom
undersökningsområdena visar odlingsaktivitet redan under bronsålder

och järnålder. Tyngdpunkten ligger dock tidsmässigt i medeltid och hist-
orisk tid. Det finns  dateringar från röjningsrösen och  från terrass-

kanter inom undersökningsområdena (RAÄ  och ). Två dateringar
hamnar i äldre bronsålder och fyra dateringar visar järnålder. Tolv av

dateringarna ligger vid yngsta järnålder–medeltid. Det finns även två
dateringar till senare tid (bilaga ).

En vanlig föreställning är att de medeltida gårdarna varit indelade i in-
ägor (åker och äng) samt utmark (skogsmark och bete). Gränserna mel-

lan inägor och utmark ska inte ha ändrats. Inom undersökningsområdet
har all mark som kunnat odlas varit brukad, även utmarken. Detta skulle

kunna förklaras med att man odlat under ett flertal perioder. Datering-
arna tyder på att områdena, som borde varit utmark, framför allt odlades

under medeltid och historisk tid. Även ortnamnen i området vittnar om
tillkomst i historisk tid och medeltid (se vidare i kapitlet fornlämnings-

och kulturmiljö).
Fossila odlingslämningar i form av terrasskanter tyder på att marken

legat bar och att en intensiv bearbetning av jorden kan ha förekommit.

Figur 8. Profiler på röjningsröse och
slaggvarp.
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Enligt de markkemiska analyserna i området som gjordes under för-
undersökningen har marken inte gödslats enligt ett ordinarie trädnings-

system (Engman, F c). Resultaten påvisar att man inte har odlat
marken regelbundet, jorden borde då ha utarmats på näring. Stenröj-

ningen som kunnats ses inom fastigheten påvisar också att områdena
brukats regelbundet. Fossila åkerlandskap kan tolkas på flera sätt. När

marken varit brukad som åkermark i ett antal år kan den senare ha an-
vänts som ängsmark (se även Lagerås, P ; Engman, F och Nord-

ström, M ). Stenfri åkermark är lättare att slå, ängsmarken kan sen-
are ha övergått till bete som också gynnas av stenfria ytor. Om man

använder sig av utmarken och brukar den kan man lättare få inägomar-
ken att återhämta sig genom att låta den ligga i träda (Engman, F ).

HHHHH ÄRDARÄRDARÄRDARÄRDARÄRDAR

Fem härdar påträffades i anslutning till röjningsröseområdet (RAÄ ).
Tre av härdarna daterades till förromersk–romersk järnålder ( f Kr–

  eKr). En av härdarna daterades till högmedeltid (bilaga ). I två av
härdarna framkom järnslagg som eventuellt kan knytas till järnfram-

ställningen. Ytterligare en förklaring på platsen till härdarnas förekomst
är att de tillkommit under röjningen av marken och kan ses i samband

med röjningsröseområdet (Eriksson, T ).

FFFFF YNDYNDYNDYNDYND

Den största fyndkategorin utgörs av järnslagg. Det har även kommit en

bit järn. De bitar av bränd lera som kom fram hör troligen till ugnskon-
struktionen och utgör rester efter ugnsväggar. Vid järnframställning rivs

delar av ugnen då järnet ska plockas ur. Det finns rester av ugnsväggar
i slaggvarpen som tyder på att ugnen använts flera gånger. Det kan även

förklara de olika dateringarna som framkommit ur ugnen (bilaga ).
Slaggen som påträffades har inte genomgått någon slagganalys. I en

artikel om undersökningarna resonerar Fredrik Engman, som ansvarade
för grävningarna, hur mycket metall som producerats i ugnen. Han ut-

går från flera forskare som kommit fram till slutsatsen att förhållandet
mellan producerad metall och slagg ligger mellan : och :. Det vill säga

hittar man tre ton slagg skulle det motsvara ett ton järn (Magnusson, G
). Ugnen i Källarp skulle enligt Fredrik Engmans slutsatser kunnat

producera mellan  och  kg järn. Den mindre produktionen av
järn på platsen skulle kunna tolkas som att man haft ugnen till husbehov

(Engman, F ).
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SSSSSAMMANFAMMANFAMMANFAMMANFAMMANFAAAAATTTTTTNINGTNINGTNINGTNINGTNING

Jönköpins läns museum har genomfört två arkeologisk slutundersök-

ningar inom fastigheten Källarp :, Barnarps socken, Jönköpings kom-
mun i samband med planerad utvidgning av bergtäkt samt utvidgning

av matjordshantering. Fredrik Engman ansvarade för fältarbetet och
Marcus Eriksson har skrivit rapporten. Vid slutundersökningarna gräv-

des och dokumenterades en järnframställningsplats, fossil åkermark och
härdar.

Järnframställningsplatsen bestod av en blästerugn, slaggvarp samt en
fällsten. Uträkningar på slaggen, gjorda av Fredrik Engman, visar att det

producerats cirka – kg järn på platsen. Dateringarna av ugnen vis-
ar att den varit i bruk kring Kristi födelse och århundradena där efter

(bilaga ). Blästerugnen är en av de äldsta som undersökts i Jönköpings
län. Järnet som har producerats har använts till husbehov.

Dateringarna från den fossila odlingsmarken visar att största delen av
åkermarken och de tillhörande röjningsrösena utnyttjats främst under

medeltid och historisk tid (bilaga ). Undersökningarna har visat att
gränsen mellan inägor (åker och äng) samt utmark (skog med bete) inte

varit så bestämd som man tidigare tänkt sig i området (Engman, F ).
Utmarkerna har periodvis använts mycket mer regelbundet, en förklar-

ing till det kan vara att man utnyttjat utmarken då den ordinarie åker-
marken låg i träda.
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21

BBBBBILILILILILAAAAAGEFÖRGEFÖRGEFÖRGEFÖRGEFÖRTECKNINGTECKNINGTECKNINGTECKNINGTECKNING

Bilaga . Översiktskarta över Torsviks industriområde som visar utförda

arkeologiska undersökningar
Bilaga . Översikt över undersökningsområde /

Bilaga . Översikt över undersökningsområde /

Bilaga . Plan över järnframställningsplatsen

Bilaga . Rapport över vedartsanalyser från Källarp :
Bilaga . Analysresultat av C-daterat träkol från Källarp :



22



23

BBBBBILILILILILAAAAAGAGAGAGAGA     ..... Ö Ö Ö Ö ÖVERSIKTVERSIKTVERSIKTVERSIKTVERSIKTSKARSKARSKARSKARSKARTTTTTAAAAA     ÖVERÖVERÖVERÖVERÖVER T T T T TORSVIKSORSVIKSORSVIKSORSVIKSORSVIKS     INDUSTRIOMRÅDEINDUSTRIOMRÅDEINDUSTRIOMRÅDEINDUSTRIOMRÅDEINDUSTRIOMRÅDE SOMSOMSOMSOMSOM     VISARVISARVISARVISARVISAR     UTFÖRDAUTFÖRDAUTFÖRDAUTFÖRDAUTFÖRDA

ARKEOLARKEOLARKEOLARKEOLARKEOLOGISKAOGISKAOGISKAOGISKAOGISKA     UNDERSÖKNINGARUNDERSÖKNINGARUNDERSÖKNINGARUNDERSÖKNINGARUNDERSÖKNINGAR

Bilaga 1



24

BBBBBILILILILILAAAAAGAGAGAGAGA     . Ö. Ö. Ö. Ö. ÖVERSIKTVERSIKTVERSIKTVERSIKTVERSIKT     ÖVERÖVERÖVERÖVERÖVER     UNDERSÖKNINGSOMRÅDEUNDERSÖKNINGSOMRÅDEUNDERSÖKNINGSOMRÅDEUNDERSÖKNINGSOMRÅDEUNDERSÖKNINGSOMRÅDE     /

Bilaga 2



25

BBBBBILILILILILAAAAAGAGAGAGAGA     . Ö. Ö. Ö. Ö. ÖVERSIKTVERSIKTVERSIKTVERSIKTVERSIKT     ÖVERÖVERÖVERÖVERÖVER     UNDERSÖKNINGSOMRÅDEUNDERSÖKNINGSOMRÅDEUNDERSÖKNINGSOMRÅDEUNDERSÖKNINGSOMRÅDEUNDERSÖKNINGSOMRÅDE     /

Bilaga 3



26

BBBBBILILILILILAAAAAGAGAGAGAGA     . P. P. P. P. PLLLLLANANANANAN     ÖVERÖVERÖVERÖVERÖVER     JÄRNFRAMSTÄLLNINGSPLJÄRNFRAMSTÄLLNINGSPLJÄRNFRAMSTÄLLNINGSPLJÄRNFRAMSTÄLLNINGSPLJÄRNFRAMSTÄLLNINGSPLAAAAATTTTTSENSENSENSENSEN

Bilaga 4



27

BBBBBILILILILILAAAAAGAGAGAGAGA     ..... R R R R RAPPORAPPORAPPORAPPORAPPORTTTTT     ÖVERÖVERÖVERÖVERÖVER     VEDARVEDARVEDARVEDARVEDARTTTTTSANALSANALSANALSANALSANALYSERYSERYSERYSERYSER     FRÅNFRÅNFRÅNFRÅNFRÅN K K K K KÄLLÄLLÄLLÄLLÄLLARPARPARPARPARP     :

Bilaga 5



28

Bilaga 5



29

Bilaga 5



30

BBBBBILILILILILAAAAAGAGAGAGAGA . A. A. A. A. ANALNALNALNALNALYSRESULYSRESULYSRESULYSRESULYSRESULTTTTTAAAAATTTTT     AAAAAVVVVV     C-C-C-C-C-DADADADADATERATERATERATERATERATTTTT     TRÄKTRÄKTRÄKTRÄKTRÄKOLOLOLOLOL     FRÅNFRÅNFRÅNFRÅNFRÅN K K K K KÄLLÄLLÄLLÄLLÄLLARPARPARPARPARP     :.

Bilaga 6



31

Bilaga 6



32

Bilaga 6


