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Figur 1. Översikt över berörda kartblad där respektive kartblad är 5x5 km stort. Fältinventerat område är markerat med röd linje.
Sträckning inventerad i samband med etapp I är markerad med blå linje och ej inventerad sträcka är grön.
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Inledning
Jönköpings läns museum genomför en särskild arkeologisk utredning etapp 1
med anledning av Sydkraft Gas AB´s planer att bygga ut en gasledning genom
Jönköpings län. Arbetet har påbörjats men inte slutförts på grund av att tillträde
till markerna inte medgivits. I länets södra del har första etappen utretts mellan
Segerstad och Barnarp, se inlagan (Engman 2003, 2004b). Innan utredningen
påbörjades genomfördes en kulturhistorisk förstudie (Borg&Engman 2004a).
Totalt berörs nio socknar, fyra kommuner och 22 ekonomiska kartblad.
Nuvarande utredning omfattar en sträcka av ca 90,5 kilometer mellan Byarum
och länsgränsen mot Östergötland och ca 9,5 kilometer av dessa kvarstår i
dagsläget att inventera. Med anledning av förändring av sträckningen under
utredningens gång har i dagsläget ca 91 kilometer inventerats.

Utredningen genomförs av en projektgrupp bestående av Fredrik Engman,
Jörgen Gustafsson, Håkan Hylén och Linnea Kallerskog vid Jönköpings läns
museum. Fält- och rapportansvarig är Fredrik Engman. Beställare av
utredningen har varit Sydkraft Gas AB.

Målsättning
Målsättningen med utredningen är att undersöka om de markarbeten som
projektet föranleder kommer att påverka fornlämningar och kulturhistoriska
miljöer inom den planerade sträckan. Vidare är målsättningen att anvisa möjliga
lägen för boplatser. Utredningsarbetet innebär meto-diskt att följande moment
utförs: arkivstudie, kartstudie och fältinventering samt rapport.

Metod
Kart- och arkivstudie
Arkivstudien syftar till att gå igenom för projektet relevant arkivmaterial som
finns tillgängligt på Jönköpings läns museum. Materialet är uppdelat sockenvis
och resultatet redovisas kartbladsvis.

Kartanalysen bygger på äldre lantmäteriakter. Äldre kartor från de fastigheter
som planområdet berör har excerperats i syfte att utläsa eventuell förekomst
av fasta fornlämningar, tidigare lägen för gårds- och bytomter, områden som
bör kollas upp genom okulär besiktning samt namnindikationer som kan avslöja
äldre, övergiven bebyggelse inom ett område eller förekomst av andra
fornlämningar.  De kartor som har excerperats har varit geometriska
avmätningar från perioden ca 1640–1750, storskifteskartor från ca 1750–
1820 samt lagaskifteskartor från perioden 1824–1930. Några få enkifteskartor
från 1800-talets mitt finns även från området.

Inom flera landskapsavsnitt finns gårdar och byar som inte har karterats
under äldre tid. Detta gäller framför allt ensamliggande frälsehemman , rå-
och rörshemman under säterier samt ensamgårdar av fjärdedels eller åttondels
hemmansstorlek. Detta gör att vissa luckor finns i materialet, speciellt inom
sent koloniserade skogsområden mellan mer sammanhängande uppodlade
bygder, där kartor ofta saknas helt. Även inom en sammanhängande
odlingsbygd kan gårdar och byar sakna kartor, så är t. ex. fallet med gården
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Eldstorp i Linderås socken – en gård som ligger i ett tämligen öppet
odlingslandskap, men som saknar kartor. Genomgången nedan är således inte
heltäckande och avsaknaden av kartor betyder inte att områden är utan stora
landskapshistoriska värden.

Fältinventering
Längs ledningssträckningen har en fältinventering utförts i syfte att upptäcka
och registrera lämningar som ej var kända före inventeringen samt peka ut
områden som är lämpliga förhistoriska boplatslägen. Förhistoriska boplatsläm-
ningar är vanligen inte synliga ovan mark, varför en bedömning av kända
lämningar samt det topografiska läget leder till att ett område kan bedömas
som möjligt boplatsläge. För att kontrollera om dessa områden hyser boplats-
spår krävs en arkeologisk utredning etapp II, dvs sökschaktsgrävning och/
eller provrutsgrävning samt lösfyndsletning. Vid fältinventeringen tas samtliga
kulturhistoriska lämningar med, men av redovisningsskäl har dessa ibland
kommit att redovisas som områden. Det gäller främst kolbottnar som inom
vissa områden förekommer rikligt.

Lämningarna registreras  och ges en identifikation som består av
inventerarens initialer och därefter en personlig löpserie, exempelvis FE001,
vilket vill säga den första registreringen av Fredrik Engman. Anledningen till
att en personlig löpserie använts är att det är lättare att hålla koll på
objektsnumren samt att man inte skall kunna sammanblanda objekten med
objekt registrerade vid den sydliga etappen. Vid denna etapp gavs ett
objektnummer utifrån socken

Rapport
Föreliggande rapport är en lägesrapport vilken har kompletterats med digtalt
material i form av shapefiler över påträffade lämningar, varför inga kartor
finns medtagna i rapporten. Rapporten kompletteras med en tabell över samtliga
i dagsläget påträffade objekt, se bilaga 1. I denna tabell återfinns även
åtgärdsförslag vid respektive objekt. Följande åtgärdsförslag har angivits:

UTREDNING, ETAPP II, syftar till att fastställa om fast fornlämning finns under
mark, exempelvis boplatslämningar. Det kan även röra sig om osäkra gravar, där
en vidare utredning syftar till att se om så är fallet.
FÖRUNDERSÖKNING syftar till att avgränsa och karaktärisera fornlämningen.
Vid exempelvis kolningslämningar kommer ett urval att förundersökas men vi har
valt att ange förundersökning på samtliga innan urvalet har gjorts, se kapitlet
Resultat lämningstyper.
FÖRUNDERSÖKNING (DOKUMENTATION) syftar till att översiktligt dokumentera läm-
ningen.
FÖRUNDERSÖKNING OM OBJEKTET BERÖRS. En del lämningar har bedömts ligga
utanför den planerade sträckningen men kan vid en smärre förskjutning komma att
beröras och i så fall bör en förundersökning genomföras.
ÅTERSTÄLLNING. Enstaka lämningar har ett kulturhistoriskt värde, men har
ändå inte bedömts som fornlämningar. Ur antikvarisk synpunkt kan gasled-
ningen dras fram om lämningen återställs efter byggnation. Detta gäller exem-



7

pelvis stenmurar eller vägsträckningar där exploatören bör återställa lämningen
efter byggnation.

Topografi och fornlämningsmiljö
Den planerade gasledningen sträcker sig genom flera naturgeografiska regioner.
De naturgivna förutsättningarna är en anledning till att markutnyttjandet varierat
över tid och rum inom undersökningsområdet. För en närmare beskrivning
av de naturgivna förutsättningarna och fornlämningsmiljön, se den kulturhisto-
riska förstudien (Borg&Engman 2004).

Resultat kartbladsvis från söder mot norr
I samband med utredningen har ledningsdragningen ändrats vid flera tillfällen.
Ursprungligen skulle ledningen dras genom Ödestugu och två olika alternativ
kom att utredas. Då dessa inte är aktuella redovisas dessa sträckningar separat
under rubriken Ödestugu, riksintresseområde 65.

För kartstudiens resultat har en åtskillnad nedan gjorts mellan planområdet
som utgörs av den bredare korridoren och föreslagen sträckning som motsvarar
den planerade dragningen av gasledningen.

Kartblad 6E 6a
Ändrad sträckning medförde att kartbladet inte inventerats

Kartblad 6E 7a

Kart- och arkivstudie
Det äldre kartmaterialet uppvisade inga indikationer.

Fältinventering 6E 7a NO
Kartbladet utgör startpunkt för denna etapp och området öster om motorväg
E4 utgörs till en början av sank, utdikad mark. Längre åt sydöst finns mindre
höjder och inom en av dessa påträffades ett område med skogsbrukslämningar
i form av fyra kolbottnar [FE060]. Därefter passerar gasledningen den äldre
motorvägen och vinklar över riksväg 30. Öster om riksväg 30 påträffades
ytterligare lämningar efter kolning [FE061, FE062, FE063] varav de två senare
berörs av ledningsdragningen. I kartbladets östra del är marken sank och
delvis utdikad men inga lämningar påträffades.

Kartblad 6E 7b
Inom kartbladet har flera alternativa sträckningar inventerats. De som inte är
aktuella redovisas under kapitlet Ödestugu, riksintresseområde 65 och den
aktuella sträckningen här nedan.



8

Fältinventering 6E 7b NV
Ledningsdragningen går först genom ett sankmarksområde varefter en höjd
vidtar och ledningen går sedan ner till och korsar vägen mot Ödestugu. Norr
om vägen ca 50 m väster om utredningsområdet påträffades en kolbotten
[FE064]. Efter att ledningen korsat vägen påträffades ett område med
skogsbrukslämningar bestående av fyra kolbottnar [FE065] varav en hade
vallar vilket inte noterats tidigare. Längre åt öster finns ytterligare ett område
med tre kolbottnar [FE065]. Efter detta område stiger terrängen och ytterligare
en kolbotten påträffades [FE067]. Efter detta blir området bergigt med en
mindre sankravin. Inom fastigheten Svenseryd passeras även området för
torpet Hagen [FE068, RAÄ196]. Cirka 170 m längre åt nordost finns en
naturbildning registrerad [FE069, RAÄ 71]. Enligt fornlämningsregistret skall
även en kolbotten legat på platsen. Vid besiktningstillfället hade området
markberetts och platsen hade även nyttjats som virkesupplag varför inga spår
kunde identifieras. Gasledningen fortsätter utmed den stora landsvägen och
en mindre grustäkt påträffades [FE070].

Fältinventering 6E 7b NO
Inom kvartsbladet avviker ledningsdragningen från landsvägen och kommer
in i ett kuperat skogsområde med omväxlande sanka partier och mindre höjder.
På en av höjderna påträffades ett område med skogsbrukslämningar i form
av fyra kolbottnar och tre kolarkojgrunder [FE071]. En av kolarkojgrunderna
hade spismursröse vilket har tolkats ligga i anslutning till ingången vilket är
ovanligt. Ett tidigare exempel på detta är en kolarkoja som grävdes utanför
Anderstorp (Lorentzon 2004). Gasledningen rundar ett höjdparti och på höjdens
östra sida hittades två rösen vilka inte har kunnat funktionsbestämmas.
Närområdet ser inte ut att vara röjt utan rösena kan troligen tolkas som
gränsrösen [FE072].

Kartblad 6E 8b
Kart- och arkivstudie
Det äldre kartmaterialet uppvisade inga indikationer.

Fältinventering 6E 8b SO
Gasledningen kommer in i inägomarken till Ödestugu i dess norra del och
passerar mellan två kända gravar (RAÄ 54 och 68). Inom denna höjdsträckning
finns ytterligare fornlämningar och det är inte otänkbart att ytterligare
fornlämningar döljs under mark, varför området bör bli föremål för en
arkeologisk utredning etapp II [FE082]. Över höjden går en äldre väg som
delvis liknar en fägata då den kantas av stenrader, vilka ställvis är
stenmursliknande. Längre åt norr övergår vägen i en vägbank [FE083].

Gasledningen passerar därefter en liten dalgång med ett vattendrag. Öster
om dalgången vidtar ett höjdparti vars östra del är intressant. I östsluttningen
påträffades ett område med fossil åkermark vilken var terrasserad i dess östra
del och inom området finns en stensträng, drygt 40 meter lång [FE086].
Inom området påträffades även en eventuell grav [FE085] och en kolbotten
[FE084]. Kolbotten har en tydligt välvd profil, vilket är ovanligt.
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Kartblad 6E 8c
Kart- och arkivstudie
Inom planområdet finns flera intressanta lägen där gravar kan vara belägna.
Torpet Funkebo och intilliggande kvarn och mjölnarstuga är belägna strax
öster om planerad sträckning. Inom kartbladets södra del finns intressanta
gravlägen att kolla upp. Alla dock belägna utanför planerad sträckning.

Fältinventering 6E 8c SV
Kartbladet täcks till största delen av skogsmark men också en del odlingsmark.
Gasledningen kommer in från öster och går diagonalt mot söder för att sedan
vinkla av mot väster. På kartbladet finns ett stort antal sedan tidigare registrerade
röjningsröseområden, bla RAÄ 137 vars västra del genomskärs av
gasledningen. Denna lämning består av rester av torpet Bygget samt av
tillhörande odlingslämningar[JG046]. Strax sydväst 137:an ligger torpet Driften
också det med tillhörande odlingslämningar, främst i form av röjningsrösen,
men också terrasskanter[JG047]. På södra delen av kartbladet påträffades ett
ensamliggande röse i ledningsdragningen [JG048]. Förmodligen tillhör det
den redan registrerade röjningsröseområdet RAÄ 260 som ligger strax söderut.

Fältinventering 6E 8c SO
Kartbladet består till största del av skogsmark förutom en del gårdar och
kalhyggen. Ledningen kommer in från norr över gården Hässlebos åkermarker
för att sedan svänga av mot väster. Strax söder om gården, i ledningens
sträckning, ligger en registrerad stensättning[JG044] samt, enligt
fornminnesregistret, rester av ytterligare en grav [JG043]. Vid inventeringen
upptäcktes sot och kollinser i den upplöjda marken. På västra delen av kartbladet
påträffades också ett röjningsröseområde [JG045].

Figur 2. Foto över boplatsområde
[FE082]. Fotot taget från RAÄ54 med
graven RAÄ 68 i bakgrunden. Den
planerade gassträckningen kommer att
dras vid ensilagebalarna i bildens
centrum
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Fältinventering 6E 8c NO
Kartbladets centrala delar består till största delen av åker och betesmark men
också av en del kringliggande skogsmark. Ledningen kommer in från norr
och går rakt söderut genom Hiegölsdalen. Inget av antikvariskt intresse
påträffades dock på detta kartblad.

Kartblad 6E 9c
Kart- och arkivstudie
Byarna Öggestorp och Rommelsjö har varit föremål för fördjupade
landskapsanalyser i samband med projektet ”Människa och miljö på det
småländska höglandet under 7000 år”. Resultaten av undersökningarna finns
att läsa i boken ”Markens minnen” (Riksantikvarieämbetet 2002). Inom
kartbladet berörs dessa byar endast perifert.

Längre söderut, inom fastigheten Målen berörs områden med torplämningar.
Torpet Högåsens läge och namn antyder att detta torp kan vara en återupptagen
medeltida ödegård.

Fältinventering 6E 9c SO
Kartbladet består till största del av skogsmark, men med inslag av odlingsmark
längs med Tenhultasjön i väster. Gasledningen kommer in från norr och går
rakt söderut genom kartbladet. Ett flertal röjningsröseområden och
torplämningar påträffades längs ledningsdragningen [JG036, JG037, JG038,
JG039, JG040, JG041 och JG042].

Fältinventering 6E 9c NO
Kartbladets västra del domineras av Tenhultasjön. I norra delen och runt sjön
är markslaget till största del jordbruksmark och i den sydöstra delen mest
skogsmark. Gasledningen tar endast en liten del av den sydöstra delen av
kartbladet i anspråk. Ett röjningsröse påträffades i anslutning till ett
kalhygge[JG035].

Kartblad 6E 9d
Kart- och arkivstudie
Inom ovan nämnd forskningsprojekt framkom lämningar efter äldre tiders
odlingsaktivitet i markerat område.  Flera observationer i det äldre kartmaterialet
antyder att en medeltida gård vid namn Åsa kan ha varit belägen här. Ett
större område med fossil åkermark finns strax norr om området.

Fältinventering 6E 9d NV
Kartbladet består av skog förutom en del kalhyggen och ett par gårdar med
tillhörande åkermark. Ledningen kommer in centralt i den norra delen för att
sedan lämna kartbladet i den sydvästra hörnet. På kartbladets nordvästra del
finns två större, registrerade röjningsröseområden (RAÄ 171 och 172).
Ledningen passerar direkt öster om 172:an och det visar sig att begränsningarna
inte stämmer vilket gör att rösena, på två områden, sträcker sig långt in i
ledningsdragningen [JG030 och JG031]. Längre söderut påträffades en raserad
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stenmur [JG032] samt ytterligare två röjningsröseområden [JG033 och
JG034].

Kartblad 7E 0d
Fältinventering 7E 0d SV
Den nordvästra delen av kartbladet upptas av Stensjön. Området närmast
sjön är jordbruksmark som sedan övergår i skogsmark mot sydöst. Ledningen
går i skogsmark diagonalt genom den sydöstra kvadranten. Längs sträckningen
påträffades två röjningsröseområden [JG026 och JG028] och en raserad
stengärsgård [JG027]. Längst i söder ligger, mitt i sträckningen, en sedan
tidigare registrerad kvadratisk stensättning [JG029].

Fältinventering 7E 0d SO
Till största delen utgörs kartbladet av jordbruksmark men även en del skog på
den östra delen. Ledningen kommer in från norr centralt på kartbladet för att
sedan vika av mot sydväst. På den öppna åkermarken i den norra delen av
kartbladet påträffades röjningsrösen och hägnader [JG016, JG017, JG018,
JG019, JG020, JG021 och JG022].

Fältinventering 7E 0d NO
Landskapet på detta kartblad är kuperat och består av ungefär lika delar
jordbruksmark och skogsmark. Gasledningen går från norr till söder centralt
på kartbladet. I norra delen går ledningen genom skogsmark och där
påträffades ett mindre område med röjningsrösen samt en eventuell vägbank
[JG008]. I den öppna åkermaken längre söderut påträffades röjningsrösen
och hägnader [JG010, JG011, JG012, JG013, JG014 och JG015].

Kartblad 7E 1d
Kart- och arkivstudie
Strax V om ledningens dragning finns Målen 1:1, en utjord som troligen
innehåller bebyggelse- och odlingslämningar efter gården Målen eller
Laggaretorp som funnits på platsen. Målen är troligen läget för en medeltida
ödegård. Dess äldre odlingsmark kan dock sträcka sig utanför det område
som avgränsar Målen på kartan. Mellan Lilla Lekeryd och torpet Bäckalyckan
finns i kartorna en äldre vägsträckning som knyter ihop flera stigar och små
körvägar som finns på den ekonomiska kartan. Lägen för förhistoriska gravar
finns i sträckningens närområde strax NO om Blekebäcken samt inom hela
Lilla Lekeryds inägoområde, där flera impediment kan vara gravar.

Fältinventering 7E 1d SO
Gasledningen sträcker sig genom delvis kuperad skogsmark. Genom området
sträcker sig enstaka åsar i framförallt nord-sydlig riktning. Mellan höjder och
åsar är terrängen vanligtvis sank och delvis blockrik. Längst i söder (öster
om utredningsområdet) påträffades ett mindre röjningsröseområde [FE007].
Längre norrut påträffades ytterligare ett röjningsröseområde, omedelbart väster
om en ås [FE008]. Ledningssträckningen kommer sedan ner i ett område
med sankare mark och öster om denna finns en mindre höjd där ett



12

röjningsröseområde påträffades [FE010]. Detta berörs troligen inte av
exploateringen. Efter detta vinklar ledningen åt öster och passerar förbi torpet
Årrehagen [FE023, Lekeryds socken RAÄ 50]. I anslutning till torpet går en
äldre färdväg som finns medtagen på storskifteskarta över Lekeryd [FE009].
Vid Lekeryds-Hestra går gasledningen över väg 132 och kommer in i ett
öppet odlingslandskap. Omedelbart norr om vägen påträffades två stenmurar
[FE011-012] och en äldre färdväg [FE013]. Kartstudien visade på flera möjliga
platser för gravar inom detta odlingslandskap men dessa har bedömts ligga
för långt från ledningssträckningen för att besiktigas.

Kartblad 7E 1e
Kart- och arkivstudie
Flera impediment som utifrån läge och storlek kan spegla förhistoriska gravar
finns i ledningens SV och NO del. En trolig medeltida ödegård, Amundstorp
finns i gasledningens sträckning inom Knotarps västra del. I området mellan
Björnaryd och Knotarp finns äldre övergivna vägsystem. Gasledningens
sträckning tangerar läget för torpet Mossebos äldre ägor.

Fältinventering 7E 1e SV
Gasledningen fortsätter genom det öppna odlingslandskapet vid Lekeryds-
Hestra och i anslutning till åkermarken finns ett flertal impediment i form av
mindre höjder. Inget av de berörda impedimenten innehöll dock några
fornlämningar. Det är dock möjligt att det på andra impediment finns
fornlämningar som i dagsläget inte är kända. Gasledningen vinklar åt norr vid
Lillån och terrängen blir här mer blockrik och skogbeväxt. Norr om Lillån i
anslutning till den brukade åkern, påträffades ett område med fossil åker som
brukats i relativt sen tid [JG006]. Efter åkrarna följer gasledningen en mindre
väg som går genom skogsmark. I detta område påträffades ett område med
fossil åkermark i form av ett röjningsröseområde som till vissa delar är av
äldre karaktär [FE014].

Fältinventering 7E 1e NV
Röjningsröseområdet [FE014] fortsätter över på detta kartblad och terrängen
flackas delvis ut och består i dagsläget av ett kalhygge. Efter kalhygget går
gasledningen in i Svarttorps socken och norr om sockengränsen påträffades,
i västra delen av utredningsområdet ett mindre röjningsröseområde som var
beläget på en mindre höjd [FE015]. Efter höjden vidtar ett större moss- och
myrområde och när ledningssträckningen svänger av åt öster stiger terrängen
och blir blockrik. När gasledningen passerar vägen mellan Knotarp och
Björnaryd berörs två områden med fossil åkermark. Inom delar av detta område
är de fossila åkrarna av yngre karaktär och har troligen tillhört torpet Mossebo
[FE024]. Nordväst och nordöst om detta område finns två områden med
delvis äldre odlingsspår [FE016 och 017]. På gränsen mellan Björnaryd och
Svarttorp påträffades en stenmur omgiven av fossila åkrar och enligt skylt på
platsen har torpet Jonsbo legat här [FE018]. Vid inventeringen kunde inga
spår efter hus påträffas och delar av området har troligen brukats in på 1900-
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talet vilket de välröjda ytorna antyder. Spåren kan därför ha röjts bort. Ytterligare
150-200 m åt nordväst påträffades ett område med röjningsrösen och en
stenmur [FE019 och FE025]. Röjningsrösena är till stora delar toppiga varför
de bedömts som yngre. Ca 320 m nordöst om detta område men utanför
utredningsområdet finns en fornlämningsliknande bildning [FE026, Svarttorp
RAÄ 61]. Denna utgörs av en naturlig höjd som delvis liknar en fornlämning.
Vid Sjötorp i kartbladets norra del rundar gasledningen inägomarken men i en
av beteshagarna påträffades en stubbe som skulpterats [FE027].

När gasledningen vinklar åt Ö berörs en mindre del av ett röjningsröseområde
med röjningsrösen av äldre karaktär [FE020]. Detta omsluter en yngre åkeryta.
Öster om detta påträffades ytterligare ett mindre område med fossil åkermark,
men detta var av klart yngre karaktär [FE021].

Fältinventering 7E 1e NO
Endast en mindre del av kartbladets norra del berörs. I den västra delen av
kartbladet i finns en mindre höjd som sluttar svagt åt öster. I denna sluttning
påträffades ett område med röjningsrösen av yngre karaktär [FE022]. Öster
om detta område blir området flackt och kraftiga diken genomkorsar området
som tidigare varit sankt.

Kartblad 7E 2e
Fältinventering 7E 2e SV
Kartbladet domineras av sjöarna Ylen och Stora Nätaren. I södra delen av
kartbladet förbinds sjöarna av en kanal. Gasledningen kommer in från nordöst
och går mot sydöst för att sedan svänga av rakt söderut över kanalen mellan
sjöarna. I nordväst finns en del skogsmark, men i övrigt domineras kartbladet
av jordbruksmark.

Området söder och norr om kanalen är markerat som boplatslägen [JG025]
dels på grund av sin närhet till vattnet men också för fina platålägen norr om

Figur 3. Skulpterad stubbe vid Sjötorp
[FE027].
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kanalen. På åkermarken norr om sjöarna påträffades också två röjningsrösen
[JG023] och en stengärdesgård [JG024]

Kartblad 7E 2f
Kart- och arkivstudie
De äldre kartorna från planområdet visar flera gravliknande impediment.
Genom okulär besiktning kan det avgöras som dessa är fasta fornlämningar.
Intill Stora Nätaren, vid Ryssviken finns flera lägen för stenåldersboplats.
Ägonamn på Vena- antyder att en gård vid detta namn kan ha funnits öster
eller väster om Venabäcken. Äldre brolämningar bör finnas över sankmarken
på gränsen mellan Ryd och Mårtensdrätts ägor. Inom planområdet finns även
fyra lämningar efter torp.  Äldre lantmäteriakter saknas för gårdarna inom
kartbladets NO del.

Inom föreslagen sträckning för gasledningen finns endast två observation,
dels där sträckningen korsar Vena-bäcken.  Här kan kommunikationshistoriska
lämningar finnas. Dels inom det område som betecknas Hylta på en karta från
1804. Namnet kan indikera att en gård vid detta namn funnits i området.

Fältinventering 7E 2f NV
Detta kartblad består också till största del av skogsmark förutom i den
sydvästra delen där jordbruksmark ansluter till samhället Ryd. Där finns också
flera registrerade fornlämningar, bla ett flertal lösfynd av stenyxor samt tre
bortagna hällkistor. I anslutning till lämningarna är boplatslägen markerade
[JG003]. I övrigt är ett mindre antal röjningsrösen markerade [JG001 och
JG002].

Fältinventering 7E 2f NO
Kartbladets terräng består till största del av skogsmark och kalhyggen. I
anslutning till sjön i den sydöstra delen ligger ett antal gårdar med tillhörande
odlings- och betesmarker. Gasledningen går diagonalt över kartbladet från
sydväst till nordöst. Inget av antikvariskt intresse påträffades.

Kartblad 7E 3f
Kart- och arkivstudie
Inom planområdet finns ett äldre, nu övergivet, rågångsmärke, kallad
Skiljodalen. Inom föreslagen sträckning finns inga observationer.

Fältinventering 7E 3f SO
Gasledningen tangerar endast kartbladets sydöstra del på fastigheten Älgön.
Inget av antikvariskt intresse påträffades på kartbladet
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Kartblad 7E 3g
Kart- och arkivstudie
Lägen för stenåldersboplats finns i anslutning till flera små sjöar och
sankområden i området såsom Säldefallsjön, Trangölen, Sköldserydsgöl,
Lillesjön, Fisklösa och Gränerydsgöl.  I området strax söder om gasledningens
sträckning mellan Gullhult, Sköldseryd och Gränseryd finns flera möjliga lägen
för gravar och gravfält. Andra intressanta lägen för fornlämningar ligger i
planområdets SV och NÖ del. Ägonamn som ”kullar”, ”kulle” etc. kan indikera
gravar/gravfält. Stäckningen går igenom eller tangerar flera områden där torp
tidigare legat, t ex Ön, Lilla och Stora Hultet, Moen etc.

Fältinventering 7E 3g SV
På kartbladet löper gasledningen genom kuperad terräng med omväxlande
höjder och lägre liggande våtmarker. Framförallt går gasledningen genom
ung skogsmark som dominerar landskapsbilden. I sydöstra delen av kartbladet
påträffades två täktgropar. På östra sidan om den nord-sydligt rinnande ån
ligger en registrerad torplämning (RAÄ255) [HH013] samt ett större område
med röjningsrösen [HH012]Rösena ligger väl samlade utmed en ca 120x30 m
stor yta som korsas av en skogsväg. Förmodligen har det funnits fler rösen
under vägen. Längre österut ligger ett område med tre röjningsrösen [HH011]
samt strax intill ytterligare ett ensamliggande röjningsröse [HH010]. Därefter
löper gasledningen genom tät skog för att mynna ut i öppna gärden, där det
förekommer ett flertal röjningsrösen [HH005-HH009]. Gasledningen viker av
norrut och löper utmed en skogsväg som slutar i en öppen äng. Norr därom
påträffades ett område med två röjningsrösen, en täktgrop, en kolbotten samt
en röjd yta, belägen på en platå [HH001-HH004]. Efter att gått genom skog
under större delen kommer gasledningen ut i den öppna odlingsmarken vid
Råssjö. Norr om Röhälla ligger ett område i åkern som utgör ett lämpligt läge
för stenåldersboplats, med tanke på bland annat topografin och lösfynd av en
skafthålsyxa av bergart (RAÄ236) [HH015].

Fältinventering 7E 3g SO
Endast en mindre del av detta kartblad berörs. Gasledningen löper huvudsakligen
genom skogsmark i nordvästra delen av kartbladet. Utmed sträckan påträffades
två röjningsrösen [HH016] och spår efter en äldre vägsträckning [HH017].
Den ca 4 meter breda vägsträckningen löper i nordvästlig-sydöstlig riktning
och finns upptagen på lagaskifteskartan från 1862 (Akt 78 Lommaryds
socken).

Fältinventering 7E 3g NO
Landskapet som berörs av den planerade ledningssträckningen  domineras av
skogsbeklädd kuperad, berg - och moränmark, med rullstensåsar och med
inslag av sanka områden i de lägre partierna. Vid byn Gränseryd tangeras,
dock i mindre grad, de södra delarna av dess odlingmarker.
Från söder löper gasledningen mellan Bohultasjön och Lillesjön. I området
påträffades enstaka odlingsrösen och odlingslämningar [LK039, 042, 044]
samt torplämningar från i huvudsak 1800-talet [LK043, 045, 041] (Engström
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1966). En plats med tradition finns registrerad i fornlämningsregistret,  (Raä
86:1; LK040). Den utgörs av en hälsokälla, Bohultakälla, vars vatten  ansågs
vara hälsosamt. Här samlades enligt uppgift förr bygdens ungdom för att
"dricka brunn" och dansa vid källan. Denna sed upphörde dock för närmare
70 år sedan.

Omedelbart väster om vägen till gården Lilla Gräns, vid brytpunkten där
skog möter odlingsmark finns ett mindre stenbrott [LK038]. I åkermarken
och dess gränszoner finns odlingslämningar och hägnader i form av mer eller
mindre vällagda stenmurar samt stentippar i form av dumpad odldingssten
[LK037,036,035]. I gränsen mellan ungskog och uppväxt skog finns dock en
vällagd stenmur, ca 50 meter lång, l,3 meter bred och upp till 1,4 meter hög
[LK 034]. Öster därom vidtar ytterligare en stenmur [LK033] som i norr
ansluter till en åkeryta. I området finns enstaka hopvräkt odlingssten, vilka
bildar mindre oregelbundet formade odlingsrösen.
Ca 170 m öster därom, och omedelbart öster om vägen mot Gränseryd,
vidtar ett större område med röjnignsrösen, 830x800 m (N-S),  Raä 346:1
[LK047]. Dessa är vanligen 3-4 meter i diameter och  0,3-0,4 meter  höga.
Inom sträckningen för gaslinjen finns en viss förtätning med ett knappt 20-tal
röjningsrösen inom ett 140x80 meter stort område. I övrigt förekommer de
spritt inom ledningsstråket. Öster därom vidtar en grustäkt och på östra sidan
av den väg som leder till grustäkten norrifrån finns ytterligare ett
röjningsröseområde , ca 200x15-25 meter stort (N-S) med ett tiotal odlingsrösen
[LK014].

Kartblad 7E 3h SO
Fältinventering 7E 3h NV
Terrängen som berörs av ledningssträckningen utgörs i huvudsak av kuperad
skogsmark, med berg i dagen och moränmark med inslag av moränplatåer
och mindre sankområden. Ledningsdragningen tangerar endast en mindre del
av kvartsbladet i nordväst.
Omedelbart NV om mindre skogsväg på en moränplatå är ett röjnings-
röseområde, 55 x 35 meter (NV-SO), bestående av ett knappt tiotal röjnings-
rösen [LK001]. Nordväst därom vidtar ett omfattande område med flera torp-
lämningar, bland annat RAÄ 108, från i huvudsak sent 17- och1800-tal med
odlingslämningar i form av numera skogsbeväxta åkrar, stenmurar,
röjningsrösen, äldre bruknings-vägar, fägata, brunn, potatisgropar m.m  [LK
002,003,004,005,006,007, 008, 009] (Engström 1966). Längst i norr  på
kvartsbladet löper ledningssträckningen förbi en grustäkt.

Kartblad 7E 4h SV
Fältinventering 7E 4h SV
Terrängen som berörs av planerad ledningsdragning inom detta kartblad är
varierande. I söder dominerar  kuperad skogsbeklädd berg- och moränmark.
I anslutning till vägen mellan Hullaryd – Aneby  vidtar ett öppnare och flackare
kulturlandskap med åker- och skogsmark på morän och sandmark. I
skogsbrynet [LK023] österut  mot Norrbys odlingsmarker, öppnar sig ett
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vidsträck, väl stenröjt odlingslandskap, som härifrån stiger mot nordost. På
krönet där byvägen slingrar sig och där bebyggelsen ligger har man en
vidsträckt utsikt ut över landskapet, inte minst mot norr där man 2,5 kilometer
längre bort skymtar sjön Noen.

I södra delen av kartbladet finns i ledningssträckningen ett mindre område
med odlingsrösen, 30x20 meter, bestående av ca 5 röjningsrösen,  2-3 meter
i diameter, 0,10-0,2 meter höga med flack form vilket antyder ålderdomlig
karaktär [LK 010]. Knappt 500 meter längre mot nordost,  vidtar ett område
med senare odlingslämningar  inom ett ca 100x70 meter stort område [LK
011]. Där finns stengärdesgårdar som avgränsar odlingsyta, samt ett fåtal
odlingsrösen. I sydöstra hörnet av en åker omedelbart väster om Hullaryds-
Anebyvägen står en gammal, men magnifik ek, vilken bör bevaras [LK012].
Omedelbart NO om Hullaryds-Anebyvägen, i sankt läge, nedanför och väster
om åker finns stentipp med dumpad odlingssten [LK024]. Drygt 100 meter
längre mot nordost i ett flackt skogsbeväxt område strax norr  om dess sydslänt
finns en fångstgrop, 6 meter i diameter och 1,6 meter djup [LK 025].
Området är gynnsamt som boplatsläge  [LK046] genom att det i närområdet
finns gravar. 40 m norr om utredningsområdet för ledningsdragningen är en
kvadratisk stensättning belägen (Raä 31). Ytterligare två gravar finns i området
(Raä 271 samt en nyupptäckt grav belägna knappt tvåhundra meter norr om
ledningsområdet). I skogsbynet österut mot Norrbys odlingsmarker finns ett
odlingsröse [LK022] samt en hålväg, 15 m lång (NNO-SSV), 0,5 m djup [LK
023] vilken i väster ansluter till en stig som för övrigt leder till den kvadratiska
stensättningen Raä 31.

I odlingsmarken  finns ett flertal stengärdesgårdar och enstaka odlingsrösen
som mer eller mindre berörs av ledningsdragningen [LK015-029,031och 032].
På moränryggens krön är är ett område inom ledningsdragningen avsatt som
gynnsamt boplatsläge med anledning av att  marken här  åtminstone till viss
del av erbjuder lättdränerade boplatslägen. Ett mycket omfattande och komplext
röjningsröseområde vidtar i nordost, såväl inom betesmark som i skogsmark,

Figur 4. Kulturlandskapet vid Norrby i
Lommaryds socken med vy mot norr.
Inom gasledningssträckan som på
bilden löper diagonalt över vägen finns
boplatslägen [LK013]. Foto Linnea
Kallerskog.
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ca 1050x860 meter (Ö-V), vilket innehåller stort antal odlingsrösen (Raä nr
363:1 inklusive [LK030, 048]).I  gränsen mellan betesmarken med
röjningsrösen inom fornlämningsområdet Raä 363 och åkermarken inom
utredningsområdet för ledningssträckningen är en osäker gravliknande lämning
[LK051].  Den är endast till hälften bevarad, halvcirkelformad, 10x4 meter i
storlek (Ö-V) och 0,5 meter hög. Södra delen återstår, emedan den eventuella
norra hälften är bortodlad. Lämningen är mycket osäker, det kan också röra
sig om ett större odlingsröse.

Fältinventering 7E 4h SO
Terrängen där ledningsdragningen är planerad utgörs av kuperad betes- och
skogsbeklädd moränmark med mycket sanka områden i de lägre partierna
där Noån slingrar sig. Norr om ån vidtar ett öppnare odlingslandskap med
åkermark och i norr angränsar sumpig betesmark.
I SV fortsätter det omfattande området med röjningsrösen, (Raä363 LK030)
vilket är  utvidgat ca 100 meter österut [LK048]. Norr om Noån på en flack
moränås, med svag sydsluttning ned mot ån, har ett område med gynnsamt
boplatsläge avgränsats inom ledningssträckan [LK049]. Längre  mot nordost
utgörs terrängen av sumpig betesmark och inom denna del av ledningssträckan
har inga lämningar av antikvariskt intresse påträffats.

Fältinventering 7E 4h NO
Terrängen utgörs av flack ställvis vattensjuk betesmark samt skogsbeklädd
fläckvis sumpig mark.Sträckningen för gasledningen följer här i huvudsak
landsvägens, länsväg nr 986 mot Linderås, östra sida norrut. Inga lämningar
av antikvariskt intresse påträffades förutom den sedan tidigare registrerade
milstolpen i kalksten, med inskrift mot öster,'¼ mil' som står två meter väster
om landsvägen och omedelbart norr om mindre brukningsväg, (Raä 49,
LK050).

Ledningsdragningen är besiktigad fram till den punkt där den viker av mot
nordväst för att följa fastighetens Deglas ägogräns.

Kartblad 7E 5h
Kart- och arkivstudie
Inom planområdet finns ett flertal bebyggelsehistoriskt intressanta
observationer, dels lägen för äldre bytomter, dels hela fossila bebyggelse- och
odlingslandskap till övergivna gårdar, dels utjordar. Utjordarna tilldrar sig intresse
eftersom dessa enheter speglar gårdar som lades öde i samband med den
senmedeltida agrarkrisen. Inom planområdet finns utjordarna Brokabolet, Råsa
och Ingevallstorp. Gårdarna Stora och Lilla Åkerlotta karterades under 1680-
talet. Gårdarna kom sedan att läggas öde. Hela Åkerlottas äldre bebyggelse
och inägor är därför att betrakta som ett fossilt odlingslandskap. Inom
planområdet finns även flera lämningar efter torpbebyggelse. Ett flertal områden
som kan utgöra eventuella lägen för fornlämningar finns inom planområdet.

Inom och i anslutning till föreslaget sträckning finns utjorden Brokabolet
och gårdarna Stora och Lilla Åkerlottas inägor.

Figur 5. Milstolpe av kalksten,  står
strax norr om gränsen mellan Tranås
och Aneby kommuner. Den står i västra
kanten av utredningssträckan [LK051].
Foto Linnea Kallerskog
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Fältinventering 7E 5h
Kartbladet har ej inventerats då tillträde till marken ej medgivits.

Kartblad 7E 6h
Kart- och arkivstudie
Inom planområdet finns ett flertal intressanta objekt. Dels gäller det utjordarna
Uppsala samt Stallboda och Fruktnötes utjordar. Strax V om utjordarna finns
flera intressanta lägen för gravar, samt en äldre bytomt. Flera fossila
odlingshistoriska element finns i anslutning till Fruktnöte. Åt norr finns Siggarps
äldre bytomt samt flera torplämningar.

Föreslagen sträckning går igenom Fruksnötes åkermark. På impediment i
åkermarken kan förhistoriska gravar finnas samt fossila odlingshistoriska
lämningar.

Fältinventering
Kartbladet har ej inventerats då tillträde till marken ej medgivits.

Kartblad 7E 6i
Kart- och arkivstudie
Större delen av kartbladets fastigheter saknar äldre kartor eftersom de utgör
rå- och rörshemman till säterierna Göberga och Restad. Inom kartbladets SV
del finns ett par torplämningar.

Inga observationer finns längs föreslagen sträckning.

Fältinventering 7E 6i SV
Kartbladets sydvästra del på fastigheten Vippersjö har inte inventerats. Däremot
inventerades fastigheterna Göberga och Hulan. Gasledningen passerar nära
ett befintligt gravfält (RAÄ 11). Söder om detta påträffades en eventuell grav
[FE089], vilken ligger i utredningsområdet. Åkermarken i anslutning till denna
bedömdes även som lämpligt boplatsläge [FE090] och en arkeologisk utredning
etapp II bör genomföras i anslutning till dessa platser. Nordöst om detta område
blir terrängen blockrik och inga mer lämningar påträffades.

Fältinventering 7E 6i NV
Inom kartbladets södra del går gasledningen genom öppen mark varefter den
går in i ett kuperat skogsparti. Inom skogspartiet påträffades en dödisgrop
[FE088]. Efter vägen mot Ekeberg går gasledningen ner i en ravin och ner
mot ett mindre vattendrag som passeras. I området runt Grönkullen
registrerades ett område med fossil åkermark av yngre karaktär [FE087].
Om möjligt bör gasledningen dras söder om en mindre körväg öster om torpet
för att minimera skadorna på den fossila åkermarken. Öster om vägen
bedömdes ett område som bra boplatsläge, vilket utgörs av en platå/höjd ut i
ett sankmarksområde där två vattendrag sammanrinner [FE058]. Omedelbart
söder om höjden går en äldre färdväg [FE059].
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Fältinventering 7E 6i NO
Ledningssträckningen går från ett mindre sankmarksområde i söder och berör
sedan fossil åkermark som delvis brukats i sen tid i anslutning till torpet Dryllan
[FE057]. Norr om torpet blir terrängen mer kuperad och ledningsdragningen
följer delvis en höjdsträckning. Längre åt nordost finns ytterligare ett område
med fossil åkermark men detta område är till största delen av äldre karaktär
[FE056]. I områdets södra del är röjningsrösena delvis vällagda och av yngre
karaktär medan den norra delen av området betår av låga flacka röjningsrösen
av äldre karaktär.

Kartblad 7E 7i
Kart- och arkivstudie
Inom planområdet finns områden av bebyggelsehistoriskt- och odlingshistoriskt
intresse. Inga observationer har gjorts i anslutning till föreslagen sträckning.

Fältinventering 7E 7i SO
Terrängen inom kartbladet går från ett kuperat skogsområde i söder upp mot
mer brukad mark i norr i  anslutning till vattendragen. På fastigheten
Markestorps södra del påträffades ett område med röjningsrösen av äldre
karaktär [FE055]. Inom området finns mindre höjder som delvis är bergbundna
och således inte brukade.  Längre norrut går ledningen genom Markestorps
inägor och de lite högre liggande områdena har bedömts som mycket lämpliga
boplatslägen [FE054]. Väster om dessa syns den äldre strandlinjen tydligt i
terrängen och en justering av ledningsdragningen har gjorts så att ledningen
hamnar i det tidigare sanka området. De lägre liggande områdena kring
Landbosjön, Markestorpsgölen och Häggarpssjön, utgörs av utdikad sankmark/
äldre sjö och dessa har delvis brukats i sen tid, varför dessa områden inte
medtagits. Områdena har troligen varit ängsmarker innan de brukats upp,
vilket en äldre knuttimrad ängslada sydöst om Häggarpssjön indikerar [FE052].
Norrut från denna går gasledningen genom fastare mark som utgör en udde
ut i sjön, vilken bedömts som ett lämpligt boplatsläge [FE053].

Fältinventering 7E 7i NO
På fastigheten Kvalarp går ledningen genom tidigare sanka områden för att
vinkla österut längs gränsen mot Blankhester. Vid vägen vinklar gasledningen
åter norrut och i detta område ligger resterna efter torpet Blankhem (RAÄ
169, [FE051]). Gasledningen löper sedan inom åkermark och vinklar genom
skogen mot Ingefredarp i öster. Ett område med fossil åkermark [FE049]
och en stentipp [FE050] ligger i anslutning till utredningsområdet.

Kartblad 7E 7j
Kart- och arkivstudie
Föreslagen sträckning berör torplämningen Rosstorpsstugans inägor.
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Fältinventering 7E 7j NV
Gasledningen passerar en sänka med sankmark och ett vattendrag som utgör
gräns mellan Ingfredarp och Högstorp. Norr om vattendraget är ett lämpligt
boplatsläge[FE048]. Boplatsläget utgörs av en sydsluttande åker och norr om
denna vidtar skogsmark varav ett område med tätplanterad granskog utgjort
en tidigare åker [FE047] vilken troligen brukats i sen tid. Nordost om denna
är ett område som troligen nyttjats som betesmark långt fram i tiden vilket
ekar och hasselsly antyder. Inom detta område finns även fossil åkermark av
äldre karaktär[FE045]. Denna berörs delvis av utredningen men en mindre
förskjutning av ledningen åt sydöst skulle minimera eller undvika inverkan på
fornlämningen. Ännu längre åt nordöst på ett kalhygge påträffades ett enstaka
röjningsröse [FE046]. Längre norrut på fastigheten Gyllingstorp påträffades
ett område med röjningsrösen, söder om utredningsområdet [FE042]

Kartblad 7E 8j
Kart- och arkivstudie
Inom planområdet finns områden av högst bebyggelse- och odlingshistoriskt
intresse. I anslutning till gårdarna Stora och Lilla Kungshult finns flera ägonamn
som indikerar övergiven bebyggelse och odling. Ett område med ”ugnsrör”
och ”ruder” efter en äldre gård antyder att spår efter senmedeltida ödeläggelse
finns i området.   Gården Lyngebrona karterades 1730 men lades sedan öde.
Kartan visar ett odlingslandskap med bebyggelse och inägor mdr åkermarken
i tresäde samt ängar och hagar. Föreslagen stäckning berör ödegården
Lyngebrona.

Fältinventering 7E 8j SV
Inom Gyllingstorps norra del går gasledningen ner i en bäckravin och i
anslutning till bäcken finns en mindre avsats och på denna finns ett område
med fossil åkermark [FE042]. I den södra delen av denna åkermark finns en

Figur 6. Foto blockrik terräng inom
kartblad 7E 8j.
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grop som till utseende liknar en kolningsgrop eller varggrop. Några
provstickningar var inte möjligt då gropen i senare tid fyllts med sten [FE043].
Öster om bäcken stiger terrängen och marken blir storblockig. Innan stigningen
finns en mindre fossil åker brukad i sen tid [FE041]. Längre åt öster påträffades
resterna efter stenbrytning i form av ett stort stenbrott med tillhörande
skrotstenstippar [FE040]. Brytningen har skett maskinellt i sen tid och området
ansluter till befintliga brott i söder. Öster om brottet finns ett område med
fossil åkermark i form av ett röjningsröseområde av äldre karaktär [FE039].
Längs en vägs östra del nordost om röjningsröseområdet finns stentippar av
yngre datum [FE038]. Gasledningen går sedan rakt norrut och kommer in i
ett område med yngre fossil åkermark som planterats med gran [FE037].
Norr om detta blir terrängen mer kuperad och berget går på sina ställen i
dagen. På ett kalhugget område påträffades två områden med fossil åkermark
belägna på mindre höjder [FE035, FE036]. Områdena kan troligen undvikas
vid en detaljplanering. Längre åt norr påträffades ytterligare ett område med
fossil åkermark [FE033] i anslutning till ledningsdragningen. Ca 50 m öster
om ledningsdragningen påträffades även en kolbotten [FE034].

Fältinventering 7E 8j SO
En mindre del av kartbladets västra del berörs och ett område med fossil
åkermark av yngre karaktär har påträffats, se 7E 8j SV objekt FE037.

Fältinventering 7E 8j NV
Endast en mindre del av kartbladet berörs men inom detta område påträffades
resterna efter torpet Hulthagen [FE032], vars östliga odlingsmark kan komma
att beröras av ledningen.

Fältinventering 7E 8j NO
Omkring 300 m norr om torpet Hulthagen finns resterna efter torpet Brona
vilket är registrerat i fornlämningsregistret som RAÄ 135. Vid inventeringen
konstaterades att utsträckningen inte var korrekt varför en justering har gjorts
[FE030]. Torpets östliga odlingsmark kan komma att beröras. Ytterligare ett
torp, Klangen, finns på fastigheten Juditsmålen. Dess bebyggelse finns kvar
men odlingsmarken är obrukad [FE029]. I anslutning till detta hittades även
resterna efter en jordkällare [FE028]. Cirka 50 meter öster om ledningsdrag-
ningen påträffades en åker brukad i sen tid, troligen tillhörig torpet Klangen
[FE031].

Kartblad 7E 9j
Kart- och arkivstudie
Inget av intresse påträffades i samband med kart- och arkivstudien

Fältinventering 7E 9j SO
Ledningsdragningen har nu kommit till de riktiga gränstrakterna och man kan
utifrån terrängen förstå varför dessa områden utgjort gräns mellan Småland
och Östergötland. Terrängen inom kartbladet består främst av storblockig
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morän och mindre sankområden, varför inga lämningar påträffats.

Ödestugu, riksintresseområde 65
I samband med planer att passera riksintresseområdet (nr 65) vid Ödestugu
har två alternativa sträckningar inventerats, vilka redovisas nedan.Analysen
visar att ursprungligt sträckningsalternativ (i fortsättningen betecknat alt.A)
var lämpligare än det senare tillkomna ( i fortsättningen betecknat alt.B). Detta
framför allt beroende på det antal fornlämningar som direkt kommer att beröras
av alt.B. Ett område som berörs av båda alternativen är det fossila bebyggelse-
och odlingslandskapet vid Svenseryds gamla tomt och inägomark, RAÄ nr
165:1. I samband med inventering och kartstudier framkom en komplex
fornlämningsmiljö i området som vida överstiger det område som har
avgränsats på ekonomisk karta. Detta kommer att diskuteras nedan.
”Riksintressen för kulturmiljövården utgörs av ett antal miljöer i länet som är
särskilt värdefulla”( Kulturvårdens riksintressen, Jönköpings län., 1996, s 3).
De 88 riksintressena i Jönköpings län består till största delen av ett antal
kyrkbyar med omkringliggande bebyggelse och öppen jordbruksmark. Så är
även fallet med riksintresset Ödestugu. Riksintresseavgränsningen kan
diskuteras, då riksintressebeskrivningarna framför allt lyfter fram kyrkan och
kyrkbyns bebyggelse som de väsenliga värdena. Den rikliga förekomsten av
fornlämningar nämns också men utan att dessa sätts in i ett landskapshistorisk
sammanhang. Frågan är om den långsmala N-S tarmen av sentida utdikad
åkermark har någon relevans för riksintresset och varför man ej istället tagit
med omgivande skogsmark med rikliga spår efter mänsklig aktivitet.
För pågående utredning kan dock konstateras att sträckningsalternativ B är
det som i större mån inkräktar på riksintressets centrala delar.

Inget av dessa alternativ har dock kommit att bli aktuella då en tredje
sträckning norr om riksintresset valts.

Ödestugu. Landskapet.
”Ödestugu är ett alpland i sin östra del, där jorden liknar ett haf; som upprördt
af stormen förstenats.”( Wieselgren, 1846, del 2-3, s 296). Ödestugu kyrkby
är belägen i en närmast N-S dalsträckning där dalbotten åt S i tidigare tid
bestått av moss- och sankmarker. Under framför allt 1800-talet har sankmarker
som tidigare fungerade som madängar dikats ut och omvandlats till åkermark
och vall. Den egentliga kyrkbyn, som den framträder i äldre kartor har sin
bebyggelse och åkermark belägna framför allt åt V, Ö och  N om krykan,
medan området söderut under äldre tid fungerat som madängar, hagmark och
utmark. Kring dalgången finns på östra och västra sidan berg- och blockbunden
moränmark. I skogsmarken finns flera N-S löpande bergsryggar med moss-
och kärrmarker mellan. Bergigheten och den uppsplittrade topografin har
begränsat möjligheterna för mänsklig aktivitet under förhistorisk och historisk
tid och denna har istället koncentrerats till dalgången och dalgångens sidor.
Även nutida exploateringsföretag torde besväras av bristen på framkomlighet
mellan de många höjdryggarna.

I äldre kartmaterial framträder Ödestugu som en by med vidsträckta
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ängsmarker, framför allt i form av sankare ängar. Förekomsten av tre
meandrande åar som möts strax söder om sockencentrum syns i äldre kartor
och dessa åar har haft stor betydelse för mänsklig aktivitet från stenålder och
fram till i dag. Åarna har under de senaste hundra åren rätats ut och utgör i
dag anonyma raka streck i landskap och på karta.

Fornlämningsbild.
I det följande kommer fornlämningsbilden inom de två sträckningsalternativen
att diskuteras. De nummer som anges, RAÄ nr eller nya nummer,
korresponderar till numreringen i bilaga 1.

Sträckningsalternativ.A.
Inventeringsområdet tar sin början där sträckningsalternativen A och B går
isär, strax V om vägen mellan Ödestugu och Malmbäck. Fornlämningar
markerade med R har status ”fast fornlämning” och har således skydd av
Kulturminneslagen. BO anger ”bevakningsobjekt” och utgörs av lämningar
vars status som fast fornlämning måste diskuteras från fall till fall.
FE001: Område med fossil åkermark belägen strax söder om planområdet.
Kommer troligen ej att beröras
FE002: Stenmur Belägen mitt i planområdet. Berörs.
FE003: Stenmur, belägen V om utredningsområdet, Återställning om den
berörs.
FE004: Slaggförekomst i röjningsröse belägen V om utredningsområdet. Kan
indikera en äldre järnframställningsplats, arkeologisk utredning etapp II.
FE005:Område med fossil åkermark, belägen i ledningsdragningen. R
Förundersökning
FE006:Område med fossil åker, belägen minst 30 m V om utredningsområdet.
Berörs ej
AV001: Kolbotten. Belägen strax N och V om planområdet. Berörs troligen ej.
BO.
AV002: Område med fossil åkermark av ålderdomlig karaktär. Berörs av
planområdet. R.
AV003: Eventuellt förhistoriskt boplatsområde. Berörs av planområdet. BO.
Status kan fastställas först efter AU etapp II.
RAÄ nr 82 1-2: Gravar, bestående av en stensättning och en stenkrets. R.
Berörs troligen ej, men ett skyddsområde kring fornlämningen bör markeras
ut så att ingen åverkan på fornlämningen sker.
AV029: Möjligt förhistoriskt boplatsläge, ev. rester av gravar utan synlig
markering ovan mark. BO. Status fastställs efter utredning, etapp II.
AV004: Fångstgrop. R. Berörs ej.
AV005: Kolbotten. BO. Berörs ej.
AV021: Kolbotten. Inprickning ungefärlig och skall troligen ligga längre åt N
på kartan. Kommer i såfall att beröras av planområdet. BO.
AV022: Grav, stensättning. R. Berörs ej.
AV023: Grav eller bebyggelselämning. R?. Berörs ej.
AV024: Fossil åkermark. R. Berörs av planområdet.
RAÄ 165:1 Svenseryds gamla bytomt.R. Området är mycket större än det
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som har avgränsats på ekonomiska kartan. Delar av bytomten kan komma att
beröras. Se nedan kapitlet ”Svenseryds by”.

Sträckningsalternativ A berör ett fåtal fasta fornlämningar, R, t ex områden
med fossil åkermark och området för Svenseryds äldre inägomark. N om
RAÄ 82:1-3 bör stor varsamhet iakttagas, eftersom det kan finnas gravar
utan synlig markering ovan mark inom planområdet. I övrigt finns lämningar
efter kolningsaktivitet i form av kolbottnar längs med sträckningen.

Sträckningsalternativ B
RAÄ nr 63:1-4 samt RAÄ 89. Gravfält. R. Berörs av planområdet.
AV013: Grav? Om grav, R, har troligen ett samband med gravfältet RAÄ nr
63/89. Status bestäms vid utredning, etapp II. Berörs av planområdet.
AV006: Grav, röse. R Berörs troligen aj av planområdet. Bevkas.
AV007: Grav?. R. Berörs troligen ej av planområdet. Bevakas.
AV008: Fossil åkermark. R. Berörs troligen ej. Bevakas.
AV009: Fossil åkermark. R.. Boplatsläge, läge för gravar som skadats i samband
med markberedning. Berörs av planområdet. Status för boplatsläge etc,
bestämms vid utredning, etapp II.
AV010: Stensträng. R. Berörs av planområdet.
AV011: Grav, stensättning. R. Berörs av planområdet.
AV012: Gravliknande lämning. BO. Status fastställs vid utredning, etapp II.
Berörs av planområdet.
RAÄ nr 64: Grav, domarring. R. Berörs ej.
RAÄ nr 65: Stensättning, borttagen  sen tid pga grustäkt.
AV014: Kolbotten. BO. Berörs av planområdet.
AV015: Kolningsgrop. R. Berörs av planområdet.
AV016: Äldre vägbank. BO. Berörs av planområdet.
AV017: Fångstgrop. R. Berörs troligen ej av planområdet.
AV018: Fossil åkermark och täktgropar. R. Berörs av planområdet.
RAÄ 195: Kolningsgrop. R (BO i RAÄ´s bedömning). Berörs av planområdet.
AV020: Lintorkningsgrop. BO. Berörs ej.
AV019: Fossil åkermark, ev grav. R. Berörs troligen ej, bevakas.
AV027: Fossil åkermark. BO. Berörs troligen ej.
AV028: Kolbotten, BO. Kan komma att beröras.
AV026: Husdjursgrav, sentida. BO. Berörs av planområdet.
AV025: Linrötningsgrop (?) BO. Berörs av planområdet.
AV030: Fossil åkermark. R. Berörs av planområdet.
RAÄ 165:1 Svenseryds gamla bytomt och inägomark. R. Se ovan, samt kapitlet
”Svenseryds by”.

Sträckningsalternativ B berör ett antal fasta fornlämningar, fossil åkermark,
gravar samt kolframställningsplatser. Dessutom finns områden som måste
genomgå utredning, etapp II innan status som eventuell fast fornlämning kan
fastställas.
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Svenseryds by.
I söder där de två sträckningsalternativen går ihop finns RAÄ nr 165,
Svenseryds gamla bytomt. Den av Riksantikvarieämbetet registrerade
fornlämningen är dock mycket större i sin totala utsträckning. Byns inägomark
är ganska omfattande och sträcker sig från bytomten åt N och S såväl som år
Ö och V. Genom tre  karteringar av byns inägor kan en kronologisk skiktning
göras av äldre åkermark och åker som tillkommit genom nyodling under 1800-
talet.

Svenseryd finns belagd i svenskt diplomatiarium 1349. Dokument från
1385 samt 1401 ger vid handen att Ramborg Knutdotter testamenterad
”halvparten” av Svenseryd till Alvasta kloster. Ovisst dock om detta avser
halva räntan av en hel by eller av en gård? Den medeltida dokumentationen
visar dock att Svenseryd finns med som bebodd gårdsenhet både före och
under den medeltida agrarkrisen. Var den medeltida bebyggelsen har funnits
är ovisst, kanhända finns bebyggelsekontinuitet fram till 1800-talets bytomt.
Det ursprungligen hela hemmanet förmedlas av skattetekniska skäl från ett
helt till ett halvt hemman, troligen sker detta under senare delen av 1600-talet.
I 1700- och 1800-talskällor beskrivs Svenseryd som bestående av ½ mantal
krono och nyttjas som majorsboställe (Wieselgren, 1846,: Ny Smålands
Beskrivning, s 293–297).

Från Svenseryd finns tre äldre kartor, en avmätning av gårdens åkerareal
från 1812 , en geometrisk avmätning från 1838 samt en uppmätning av inägorna
från 1899 (LmJ. Akterna 27, 35 och 60, Ödestugu socken). Strax efter den
sista kartans upprättande frånflyttas Svenseryd, troligen i samband med att
fastigheten övergår från jordbruks- till skogsfastighet. Det landskap som möter
oss i dag är således ett fossilt bebyggelse och odlingslandskap med lämningar
efter mänsklig aktivitet från flera hundra år. I protokollet till den första
karteringen, som endast gäller åkermarken, anges att gården odlar sin åker i
tresäde men med tre mindre lyckor som odlas årligen. Tomten är på kartan
endast utmarkerad med bokstaven C.

År 1838 har åkerarealen utökats, framförallt åt NÖ. Åkermarken ligger nu
fördelad i tre större åkergärden och fyra mindre lyckor. Husen har utritats på
gårdstomten. År 1899 utgörs Svenseryd av ett karaktristiskt odlingslandskap
från sekelskiftet 1900. Åkerarealen har sedan 1838 ökat med 150–200% bland
annat genom utdikningar av tidigare sankmarker och omvandling av tidigare
ängsmark till åker. Beteckningen ”gammal åker” på åkermarken N och NV
om bebyggelsen visar att denna åker anses vara gårdens äldsta och längst
brukade. Beteckningen ”ödegärdet” på den nyupptagna åkermarken söder
om tomten kan indikera att man i detta område har odlat upp mark i ett område
med spår efter äldre åkermark, röjningsrösen, terrasseringar etc, som man
tolkat som åker till en tidigare ödegård.

Gårdstomten har arealmässigt utökats sedan 1838 och sträcker sin nu längre
åt öster.  Öster om gården, mellan landsvägen och ån, har torpet Magerslätt
etablerats.

Hela det fossila odlings- och bebyggelselandskapet som utgör den tidigare
gården Svenseryd bör betraktas dels som fast fornlämning och dels som
bevakningsobjekt. Det senare gäller framför allt den sentida åkermarken, medan
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den åker och ängsmark som finns med i samtliga kartor bör ses som fast
fornlämning. I anslutning till e äldre åkrarna finns bl.a. omfattande förekomster
av röjningsrösen.

Sammanfattning
Jönköpings läns museum genomför en arkeologisk utredning etapp 1 med
anledning av Sydkraft Gas Ab´s planer på utbyggnad av naturgasnätet genom
länet. En första etapp har tidigare utretts mellan Segerstad och Jönköping.
Nuvarnade etapp omfattar sträckan Byarum till länsgränsen mot Östergötland
i norr. Föreliggande rapport är en lägesrapport vilken har kompletterats med
digtalt material i form av shapefiler över påträffade lämningar, varför inga
kartor finns medtagna i rapporten. Totalt har 241 platser registrerats i och i
anslutning till utredningsområdet. 45 av dessa platser är belägna i Ödestugu
och berörs således inte av exploateringen då en helt ny sträckning har valts.
En mindre del av sträckan har i dagsläget inte inventerats då tillträde till markerna
ej medgivits.

Åtgärdsförslag
Länsmuseets förslag till åtgärder framgår av tabellen, bilaga 1. Länsstyrelsen
beslutar om vidare åtgärder.

Tekniska och administrativa uppgifter
Länsstyrelsens tillstånd: 431-5656-04
Jönköpings läns museums dnr: 198/04
Beställare: Sydkraft Gas AB
Fält- och rapportansvarig: Fredrik Engman
Fältpersonal: Fredrik Engman, Jörgen Gustafsson, Håkan Hylén, Linnea

Kallerskog, Anna Stålhammar-Lorentzi och Aadel Vestbö-Franzén
Fältarbetstid: 040820–050117
Län: Jönköpings län
Kommun:  Vaggeryd, Jönköping, Aneby, Tranås kommuner
Socken:   Byarum mfl socknar
Koordinater: Gasledningens SV del x6390165 y1403078,

NO del x6445989 y1449733
Undersökningsyta: ca 90,5 km med en bredd av minst 50 m
Tidigare undersökningar: 220/03, 331/03, 23/04
Dokumentationsmaterialet förvaras i Jönköpings läns museums arkiv
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Björkeryd, akt 8:2, Lekeryds socken, storskifte inägor, N.Esping, 1757.
Björnaryd, akt 20, Svarttorps socken, enskifte, J. Reinius, 1819.
Björnaryd, akt 21, Svarttorps socken, arealavmätning, J. Reinius, 1819.
Blankhester, akt 103, Säby socken, storskifte, J. Beckman, 1808.
Blankhester, akt 139, Säby socken, laga skifte, D.U. Montelin, 1839.
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Boda med Kalvåsen, Öggestorps socken, enskifte, G. Ödwall, 1812.
Bodanäs, akt 8, Järsnäs socken, storskifte, N. Esping, 1786.
Bohult, akt 35, Lommaryds socken,  P.U. Reinius, 1797.
Bohult, akt 78, Lommaryds socken, laga skifte, Th. Elfström, 1863.
Breafall, akt 23, Lommaryds socken, storskifte, J. Montelin, 1790.
Breafall, akt 55, Lommaryds socken, storskifte utägor, N.G. Sidwall, 1828.
Brunnsvik m. Fl. fastigheter, akt 53, Järsnäs med flera socknar, Delning av
landvinning efter sjösänkning, N.G. Sidwall, 1847.
Brånarp, akt 1, Linderås socken, uppmätning och skattläggning, A. Hagman,
1714-1734.
Dala, akt 39, Järsnäs socken, storskifte, D. Montelin, 1820.
Dala, akt 55, Järsnäs socken, laga skifte, N.G. Sidwall, 1854.
Degla med Stora och Lilla Åkerlotta,, akt 1, Lommaryds socken, karta med
beskrivning,  trol. Duker, 1683.
Dumstorp, akt 256, Säby socken, uppmätning av inägor och yttergränser, Y.
Ostvald, 1908.
Dumstorp, akt 307, Säby socken, komplettering av äldre karta, C.E. Siewert,
1927.
Ekekulla, akt 15, Linderås socken, storskifte, U.L. Björkegren, 1780.
Ekekulla, akt 90, Linderås socken, laga skifte, J.P.V. Åkerhjelm, 1856.
Fagerhult, akt 16, Svarttorps socken, storskifte, N.J. Montelin, 1800.
Fagerhult, akt 32, Svarttorps socken, laga skifte, N.J. Montelin, 1836.
Fageräng, akt 19, Lekeryds socken, storskifte inägor, S. Segerdahl, 1776.
Fageräng, akt 64, Lekeryds socken, storskifte utägor, D.M. Montelin, 1826.
Fageräng, akt 72, Lekeryds socken, laga skifte, Aug. Engström, 1842.
Falla, akt 13, Ödestugu socken, storskifte, S. Segerdahl, 1785.
Falla, akt 49, Ödestugu socken, laga skifte, O Ståhlgren, 1866.
Fruktnöte, akt 11, Linderås socken, inställt storskifte av inägor, And. Östling,
1793.
Fruktnöte, akt 40, Linderås socken,  storskifte, N.P. Hjertstedt, 1824.
Fruktnöte, akt 84, Linderås socken, laga skifte, J.P.V. Åkerhjelm, 1862.
Färesbo, akt 204, Säby socken, laga skifte, J.P.V. Åkerhjelm, 1871.
Glassås, akt 26, Linderås socken, storskifte, J. Beckman, 1805.
Gränseryd, akt 40, Lommaryds socken, storskifte, N.G. Sidvall, 1817.
Gränseryd, akt 7, Lommaryds socken, skattläggning av utjorden
Gränserydstorp, P.J. Duker, 1750.
Gullhult, akt 50, Lommaryds socken, storskifte, N.G. sidwall, 1822.
Gullhult, akt 79, Lommaryds socken, laga skifte, Th. Elfström, 1863.
Göberga, Linderås socken, rågångskartor, 7,8,19,55 och 57, flera lantmätare,
1712, 1766, 1796, 1841 m. fl. årtal.
Hestra, akt 10, Lekeryds socken, delningskarta, N. Esping, 1775.
Hestra, akt 21, Ödestugu socken, storskifte, J. Montelin, 1807.
Hestra, akt 48 ½, Ödestugu socken, laga skifte, Aug. Engström, 1864.
Hestra, akt 87, Lekeryds socken, laga skifte, Fr. A. Strandberg, 1865.
Hiegöl akt 17 ½ Ödesugu socken, storskifte, L. MÄTARE 1796.
Hiegöl, akt 38, Ödestugu socken, laga skifte, Joh. Stork, 1845.
Hiegöl, akt 4 ½, Ödestugu socken, uppmätning av utjord, N. Esping, 1762.
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Holmen, akt 28, Linderås socken, storskifte, J. Beckman, 1812.
Horsbo, akt 11 Öggestorps socken, storskifte, A Cytheus, 1801.
Horsbo, akt 17, Öggestorps socken, enskifte, G. Ödwall, 1818.
Hullaryd, akt 1 ½, Lolmmaryds socken, delning av utmark, J.P. Duker, 1727.
Hullaryd, akt 39, Lommaryds socken, storskifte inägor, N.G. Sidvall, 1813.
Hullaryd, akt 9, Lommaryds socken, delning av Norre Mark samt rågång, J.P
Duker, 1727 (1770).
Hullaryd, akt 95a-b, Lommaryds socken, laga skifte, C.O von Gedda, 1897.
Hullaryd, akt 96, Lommaryds socken, uppmätning av inägor till sk. Gården,
nr 4, C. O. Von Gedda, 1897.
Hålaveden, akt 6, Säby socken, rågång och skattläggning, vissa hemman,
P.J.Duker, 1731.
Hässlebo, akt 43 ½, Ödestugu socken, laga skifte, Joh. Stork, 1847.
Högahyltan, akt 18, Ödestugu socken, storskifte, Fr. Girolla, 1798.
Högamålen, akt 38, Linderås socken, storskifte, N.G. Sidvall, 1823.
Högstorp, akt 38, Järsnäs socken, storskifte, D. Montelin, 1817.
Ingevallstorp, akt 3, Linderås socken, uppmätning av utjord, P.J. Duker, 1728.
Juditsmålen, akt 121, Säby socken, storskifte, L.MÄTARE, 1823.
Kanarp Södergård, akt 13, Öggestorps socken, uppmätning, J. Montelin, 1806.
Kanarp, akt 19, Öggestorps socken, storskifte, D.U. Montelin, 1820.
Kanarp, akt 26, Öggestorps socken, laga skifte, J.P.V. Åkerhjelm, 1860.
Kanarp, akt 5, Öggestorps socken, delning av alla ägor, N. Lindvall, 1761.
Kapela, akt 47, Linderås socken, laga skifte, N.G. Sidvall, 1833.
Knotarp, akt 19, Svarttorp socken, storskifte, D. Montelin, 1818.
Kolshult, akt 101, Säby socken, storskifte, J. Beckman, 1807.
Kolshult, akt 135, Säby socken, laga skifte, N. G. Sidwall, 1834.
Kullarp, akt 27, Svarttorps socken, laga skifte, D.U. Montelin, 1829.
Kungshult, akt 125, Säby socken, enskifte, D. U. Montelin, 1827.
Lekeryd, akt 33, Lekeryds socken, storskifte, J. Montelin, 1792.
Lekeryd, akt 75, Lekeryds socken, laga skifte, C.O. von Gedda, 1898.
Lilla Kungshult, akt 19, Säby socken, geometrisk avmätning, A Ekbom / P.J
Duker. 1730.
Lilla Lekeryd,  akt 37, Lekeryds socken, storskifte, J. Montelin, 1793.
Lilla Lekeryd, akt 7, Lekeryds socken, ägoavmätning, S. Segerdahl, 1761.
Makebo, akt 30, Järsnäs socken, storskifte inägor, P.U. Reinius, 1795.
Makebo, akt 51, Järsnäs socken, laga skifte, N.J. Montelin, 1840.
Målen / Laggaretorp, akt 3, Lekeryds sn, Avmätning av skatteutjord, , A.
Hagman, 1728.
Målen, akt 41, Linderås socken, storskifte, M. Palmblad, 1813.
Målen, akt 48 Linderås socken, laga skifte, N.G. Sidvall, 1835.
Målen, akt 6, Öggestorps socken, Delning av alla ägor, N. Esping, 1780.
Målen, akt 79, Lekeryds socken, laga skifte, J.P.V. Åkerhielm, 1850.
Målen, akt 8, Öggestorps socken, storskifte av utägor, J. Montelin, 1796.
Mårtensdrätt, akt 75, Järsnäs socken, laga skifte, O. Ståhlgren, 1888.
Noby, akt 22, Lommaryds socken, storskifte, J. Montelin, 1793.
Noby, akt 61, Lommaryds socken, laga skifte, J.P.V. Åkerhjelm, 1846.
Norrby, akt 43, Lommaryds socken, storskifte, N.P. Hjertstedt, 1817.
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Norrby, akt 66, Lommaryds socken, laga skifte, J.P.V. Åkerhjelm, 1852.
Restad, akt 26, Säby socken, beskrivning av vissa ängar vid Svartån, J.P.
Duker, 1748. Ingår även Rödje, Mörkhult, Skräddarp, Markestorp, m fl. gårdar
i Säby socken.
Restad, akt 27, Säby socken, uppmätning av rågång samt vissa ängar, J.P.
Duker, 1770.
Restad, akt 71, Säby socken, uppmätning, skiss, J.P. Duker, 1683.
Rosstorp, akt 127, Säby socken, laga skifte, D.U. Montelin, 1827.
Ryd, akt 27, Järsnäs socken, storskifte, J. Montelin, 1804.
Ryd, akt 60, Järsnäs socken, laga skifte, Aug. Engström, 1856.
Råsa, akt 12, Linderås socken, storskifte, J. Beckman, 1795.
Råsa, akt 77 ½, Linderås socken, laga skifte, J.P.V. Åkerhjelm, 1859.
Siggarp, akt 58, Linderås socken, laga skifte, N.J. Montelin, 1846.
Sjöarp, akt 22, Linderås socken, storskifte, And. Östling, 1793.
Sjöarp, akt 66, Linderås socken, laga skifte, N.J. Montelin, 1853.
Sjöstorp, akt 68, Linderås socken, uppmätning och sämjedelning, J.P.V.
Åkerhjelm, 1854.
Sjötorp, akt 28, Svarttorps socken, laga skifte, N.J. Montelin, 1832.
Skallycke, akt 22, Lommaryds socken,  delning av ägor. J. Montelin, 1793.
Skräddarp, akt 84, Säby socken, uppmätning av utjorden Örehult, N.J.
Liedbeck, 1784.
Sköldseryd, akt 53, Lommaryds socken, storskifte, D.U. Montelin, 1827.
Sköldseryd, akt 69, Lommaryds socken, laga skifte, aug. Engström, 1859.
Slätteryd, akt 26, Ödstugu socken, storskifte, G. Esping, 1813.
Slätteryd, akt 29, Ödestugu socken, klyvning av inägor, D.U. Montelin, 1824.
Stallboda, akt 20, Linderås socken, delningsuppmätning, J. Montelin, 1795.
Stallboda, akt 5, Linderås socken, geometrisk uppmätning, J.P. Duker, 1729.
Stallboda, akt 62, Linderås socken, laga skifte, N.J. Montelin, 1848.
Stockeryd, akt 14, Järsnäs socken, avvägning av vattenfall och kvarn vid
Broholm, N.J. Liedbeck, 1784.
Stockeryd, Holma, Håknarp och Torkelstorp, akt 49, Järsnäs socken,
Uppmätning av alla ägor, L. MÄTARE, 1827.
Stora Kungshult, akt 15, Säby socken, geometrisk avmätning, A Ekbom / P.J
Duker.1730.
Svarttorp, akt 26, Svarttorps socken, storskifte, D.U. Montelin, 1826.
Svarttorp, akt 35, Svarttorps socken, laga skifte, Aug. Engström, 1843.
Svarttorp, akt 9, Svarttorps socken, en utjord, L. MÄTARE, ÅRTAL.
Svenseryd, akt 27, Ödestugu socken, avmätning av åker, L. MÄTARE, 1812.
Svenseryd, akt 35, Ödestugu socken, ägoavmätning, L.MÄTARE, 1838.
Svenseryd, akt 60, Ödestugu socken, arealavmätning, C. O. von Gedda, 1899.
Sättra, akt 29, Linderås socken, storskifte, J. Beckman, 1814.
Sättra, akt 72, Linderås socken, laga skifte, J.P.V. Åkerhjelm, 1856.
Tolarp med Ljungsberg, akt 37, Ödestugu socken, uppmätning, J. Allvin, L,
Adlerstam, 1843.
Tolarp, akt 56, Ödestugu socken, uppmätning av inägor, J.A.M. Lindeblad,
1895.
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Tolarp, alt 76, Ödestugu socken, uppmätning av inägor och yttergränser, A.
Gyllenbåge, 1915.
Torkelstorp, akt 49, Järsnäs socken, uppmätning av inägor, D. Montelin,
1828.
Tubbarp, akt 26, Lommaryds socken, delning av hustomter, J. Beckman,
1791.
Tubbarp, akt 56, Lommaryds socken, delning av äng och betesmark, J.
Montelin, 1793.
Tullebo, akt 59, Linderås socken, laga skifte, N.J. Montelin, 1848.
Ulgestorp, akt 81, Lommaryds socken, laga skifte, J.P.V. åkerhjelm, 1866.
Uppsala, akt 21, Linderås socken, uppmätning av utjord, Montelin, 1795.
Vallåkra, akt 39, Linderås socken, storskifte, N.P. Hjertstedt, 1817.
Vippersjö, akt 25, Linderås socken, storskifte, J. Beckman, 1800.
Vippersjö, akt 64, Linderås socken, laga skifte, N.J. Montelin, 1850.
Åby, akt 43 och 76, Lekeryds socken, storskifte, P.U. Reinius, 1796.
Ängarp, akt 74, Linderås socken, laga skifte, J.P.V. Åkerhjelm, 1857.
Ödesjö, akt 133, Säby socken, laga skifte, D. U. Montelin, 1834.
Ödestugu, akt 19, Ödestugu socken, storskifte, L.MÄTARE, 1819.
Ödestugu, akt 45, Ödestugu socken, laga skifte, L. MÄTARE OCH ÅRTAL
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Objekt Raä nr Socken Kommun Kartblad Traktnam Typ Beskrivning X Y Anmärkning Åtgärdsförslag Datum

AV001 Ödestugu Jönköping 6E 7b SO Ödestugu Kolnings-
anläggning

Kolbotten efter resmila, rund, 15 m i diameter och 0,2-0,3 m
h. Ränna kring kanten 1-1,5 m bred och 0,1-0,3 m dj.
Rännan avbryts av ca 1 m br broar på ca 6 ställen Vid
stickning framkom svart humös jord. Inga kolbitar.

6386345 1409155 Berörs ej, helt
ny sträckning

AV002 Ödestugu Jönköping 6E 7b SO Ödestugu Område med
fossil åkermark

Område med fossil åkermark inom ett 80 x 20-60 m stort
område (NNV-SSO) bestående av ca 20 röjningsrösen och
en stensträng. Röjningsrösena är runda till oregelbundna,
vanligen 3-6 m i diameter och 0,2-0,5 m h. Ca fyra
röjningsrösen består av röjningssten som kastats upp kring
foten av större jordfasta block. En ca 80 m lång stensträng
avgränsar området i Ö och N (ÖNÖ-VNV, N-S).
Stensträngen är flerradig och enskiktad 1,5-2,5 m br och upp
till 0,3 mh. Ca 5 röjningsrösen är belägen på stensträngen.

6386297 1409294 Berörs ej,
helt ny
sträckning

AV003 Ödestugu Jönköping 6E 7b SO Ödestugu Boplatsläge Möjligt boplatsläge inom ett 70 x 30-50 m stort område (Ö-
V). Topografiskt läge, samt förekomst av kolbitar och sotig
mark kan tyda på förhistorisk eller historisk bebyggelse på
platsen. En del av kolet kan härröra från kolbottnar..

6386275 1409230 Berörs ej,
helt ny
sträckning

AV004 Ödestugu Jönköping 6E 7b SÖ Svenseryd Fångstgrop Fångstgrop, rund, 6 m i diam och 1,1 m dj. Omgiven av vall,
1,5-2 m bred och 0,2 mh. Tämligen plan bottenplan, ca 0,5
m st..

6386135 1408605 Berörs ej,
helt ny
sträckning

AV005 Ödestugu Jönköping 6E 7b SÖ Svenseryd Kolnings-
anläggning

Kolbotten,efter resmila, rund, 11 m i diameter och 0,2 mh.
Omgiven av ränna, 1-1,5 m br och 0,1-0,2 m dj. Rännan
avbryts på va 10 ställen av ca 1 m breda broar.

6386375 1408505 Berörs ej,
helt ny
sträckning

AV006 Ödestugu Jönköping 6E 7b NO Ödestugu Röse Röse, runt, 8,5 m i diameter och 0,6 (Ö.delen)-1,2 m h
(V.delen). Stenfyllning av  0,2-0,3 m st. stenar. Odlingssten
uppkastad i rösets S och Ö kant..

6387905 1409860 Berörs ej,
helt ny
sträckning

AV007 Ödestugu Jönköping 6E 7b NO Ödestugu Stensättning Rest av. Troligen rund, ca 10 m i diam alternativt kvadratisk
med 9 m sida (N-S). Ca 0,4(S)-1,0 m h(N). Fyllning av 0,2-
0,4 m st stenar. Ev. hörnstenar, 0,7 m stora och synliga i N
och S hörnet. Lämningen är kraftigt omrörd och förstörd åt
Ö där den har halverats av åkermark. Troligen har
bortplockad sten åter slängts upp på lämningen.

6387915 1409855 Berörs ej,
helt ny
sträckning

AV008 Ödestugu Jönköping 6E 7b NO Ödestugu Område med
fossil åkermark.

Område med fossil åkermark inom et 40 x 40 m stort
område (NNV-SSO), bestående av ca 15 röjningsrösen och
3 eller 4 bandformade åkerytor avgränsade av terrasser.
Röjningsrösena är mestadels runda, 4-7 m i diameter och
0,1-0,3 m h. varav flera belägna på de stensatta terrasserna.
De bandformiga åkerytorna är ca 20-25 m l. och ca 5 m br.
och avgränsas av 3-4 N-sluttande stensatta terrasser, 1,5-2 m
br. och 0,2-0,5 m h.

6387925 1409835 Berörs ej,
helt ny
sträckning

AV009 Ödestugu Jönköping 6E 7b NO Ödestugu Boplatsläge/.
Fossil åkermark.

Inom ett ca 60-60 m stort område (N-S) är boplatsläge samt
fossil åkermark. 1) hela området är potensiellt boplatsläge.
2) Fossil åkermark bestående av röjningrösen, osäkert hur
många. Området, som har avverkats i sen tid, fick inventeras
översiktligt pga snårig och slyig växtlighet samt omfattande
omrörningar av ursprunglig markyta. Stenansamlingar i
området är rester efter omrörda röjningsrösen eller gravar.

6387860 1409825 Berörs ej,
helt ny
sträckning
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AV010 Ödestugu Jönköping 6E 7b NO Ödestugu Hägnad Stensträng, 30 m l. (N-S till SSV-NNO) och 0,4-0,6 m h.
Flerradig och flerskiktad, 3-3,5 m br. En öppning har tagits
upp i stensträngens N del, för att ge utrymme för mindre
körväg.

6387862 1409800 Berörs ej,
helt ny
sträckning

AV011 Ödestugu Jönköping 6E 7b NO Ödestugu Stensättning Stensättning, rund, 10 m i diam. Och 0,6 m h. Fyllning av
0,2-0-4 m st. stenar som är kraftigt överväxta med mossa. I
rösets SV del sticker en 0,8 m st och 0,15 m tj. häll upp.
Stensättningen är skadad i NV delen där en ca 2 m st.
bortgrävning finns. Strax N om graven finns en ansamling
röjningssten..

6387760 1409525 Berörs ej,
helt ny
sträckning

AV012 Ödestugu Jönköping 6E 7b NO Ödestugu Fornlämningslik-
nande lämning

Gravliknande lämning, ca 6 m i diam och 0,6 m h.
Ansamling av ca 0,3-0,4 m st. stenar under kraftigt
mosstäcke. Omrört. Troligen rest av röjningsröse.

6387750 1409535 Berörs ej,
helt ny
sträckning

AV013 Ödestugu Jönköping 6E 7c NV Ödestugu Stensättning Stensättning, osäker, oregelbunden, 5 m i diam och 0,3-0,5
m h. Fyllning av 0,15-0,3 m st stenar under mosstäcke.
Beväxt med en tall i N kanten. Lämningen ligger i ett
omrört skogsområde. Mellan den enventuella graven och
vägområdet i N har markarbeten skett, jordmassor tagits
bort och stenrösen omrörts. Troligen kan 013 utgöra en
sydlig utpost av RAÄ nr 63/87.

6387845 1410005 Berörs ej,
helt ny
sträckning

AV014 Ödestugu Jönköping 6E 7b NO Ödestugu Kolnings-
anläggning

Kolbotten, rund, 11 m i diameter och 0,2 m h. Omgiven av
ränna 1-1,5 m br och 0,1-0,2 m dj. Över rännan finns ca 8
broar, ca 1,5 m breda.

6387550 1409065 Berörs ej,
helt ny
sträckning

AV015 Ödestugu Jönköping 6E 7b NO Ödestugu Kolnings-
anläggning

Kolningsgrop, 3,5 m i diam och 0,3 m dj. Omgiven av vall,
2 m broch 0,2-0,3 m h. Vid provstick framkom svart, sotig
jord i grop och vall.

6387560 1409065 Berörs ej,
helt ny
sträckning

AV016 Ödestugu Jönköping 6E 7b NO,
6E 7b SO

Ödestugu Färdväg Vägbank, ca 80 m l i NNO-SSV riktning. 5 m br och 0,3-0,8
m h i åt Ö..

6387540 1409075 Berörs ej,
helt ny

k iAV017 Ödestugu Jönköping 6E 7b SO Svenseryd Fångstgrop Fångstgrop, ursprungligen rund? Oval 3 x 3,5 m (NS) och
0,9 m dj. Omgiven av vall, 1-1,5 m br och 0,2 m h. Vallen
är störd i Ö delen, varför gropen ger ett ovalt intryck. Kan
ha skadats vid skogsplantering. Beväxt med en gran och en
tall.

6387415 1408950 Berörs ej,
helt ny
sträckning

AV018 Ödestugu Jönköping 6E 7b SO Svenseryd Fossil åker Röjningsröseområde inom ett ca 80 x 30 m stort område (Ö-
V), bestående av ca 10 röjningsrösen, 4-5 m i diam och 0,2-
0,4 m h. Överväxta med mossa. I området finns även en
täktgrop. Området är intressant eftersom det genomgående
består av storblockig morän, således svårt att avgränsa några
odlingsytor..

6387475 1408450 Berörs ej,
helt ny
sträckning

AV019 Ödestugu Jönköping 6E 7b SO Svenseryd Fossil åker Röjningsröseområde inom ett 70 x 70 m stort område,
oregelbundet till formen.  Minst 10 röjningsrösen, 4-10 m i
idam och 0,1-0,7 m st. Kraftigt övermossade. Två
röjningsrösen är urplockade så att endast en kedja av sten
kring kanten återstår. Ett röjningsröse är gravliknande.
området finns genomgående storblockig morän och några
röjda ytor är svåra att urskilja.

6387270 1408480 Berörs ej,
helt ny
sträckning
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AV020 Ödestugu Jönköping 6E 7b SV Svenseryd Lintorkningsgrop Lintorkningsgrop, 3,5 x 2 m (ÖNÖ-VSV) och ca 1,7 m dj.
Stensatta sidor av ca 0,3-0,5 m st stenar. Krftigt över-
mossade sidor i N, S och Ö. Botten fylld av inrasade sten
och grenar. Vid provstick framkom kol och sot i gropens
botten. -.

6387345 1408525 Berörs ej,
helt ny
sträckning

AV021 Ödestugu Jönköping 6E 7b SO Svenseryd Kolnings-
anläggning

Kolbotten efter resmila, 12 m i diam och 0,2 mh. Omges av
ca 10 stybbgropar ca 1,0-1,5 m br och 0,1-0,3 m dj. Beväxt
med gran och tall. Belägen på platå i svagt Ö-sluttande
barrträdsdominerad skogsmark. Vid provstick framkom ett
ca 20-30 cm tj sot och kollager.

6386200 1408420 Berörs ej,
helt ny
sträckning

AV022 Ödestugu Jönköping 6E 7b SO Svenseryd Stensättning Stensättning, rund, 10 m i diam och 0,3-0,5 mh. Fyllning av
0,2-0,4 m stora stenar. Antydan till kantkedja i V delen där
en 0,7 m l och ca 20 cm tj sten sticker fram. Övermossad.
Skadad N delen av urplockning inom ett 4 x 2,5 m stort
område (Ö-V).

6386115 1408235 Berörs ej,
helt ny
sträckning

AV023 Ödestugu Jönköping 6E 7b SV Svenseryd Husgrund,
historisk tid

Husgrund (?) Svåravgränsad. Inom ett ca 8 m stort område.
Ca 0,5 m h. Den överväxta stensamlingen utgör troligen en
bebyggelselämning efter något av husen på Svenseryds
gamla tomt.

6386165 1408205 Berörs ej,
helt ny
sträckning

AV024 Ödestugu Jönköping 6E 7b SV Svenseryd Område med
fossil åkermark

Inom ett ca130x30-80 m stort område (NNV-SSO) finns ca
30 röjningsrösen och ca 8 röjda ytor, avgränsade av nischer
och hak mot omgivande mark. Röjningsrösena är 4-8 m i
diam och 0,2-0,5 m h av 0,2-0,4 m st stenar. Enstaka
exempel finns på rösen med avvikande form, t ex. med en
kallmurad sida (N) i slutet på en långsmal åkeryta.Något
röjningsröse är gravliknande. De ca 8 röjda ytorna är
långsmala till flikiga och terränganpassade. I området har
gården Svenseryd haft sin "gammalåker".

6386214 1408099 Berörs ej,
helt ny
sträckning

AV025 Ödestugu Jönköping 6E 7b SV Svenseryd Bytomt/gårdstomt Inom ett ca 1500 x 500 m stort område finns Svenseryds
äldre inägomark. Åkrarna och ängarnas utsträckning kan
beläggas i det äldre kartmaterialet från ca 1750-1900. Se
även AV038

6386118 1408117 Berörs ej,
helt ny
sträckning

AV026 Ödestugu Jönköping 6E 7b SV Svenseryd Grav, övrig Begravningsplats för husdjur. Grav ca 1,0 x 0,5 m (N-S)
bestående av en mindre jordblandad grushög. I N en 0,3 m h
och ca 15 cm br gravmarkering i trä med inristad text:
PEGGY 8/5 1992 +5/5 2003. Vid foten av trämarkeringen
finns en kruka med vissnande blommor. Mellan Peggys grav
och vägen (ca 4 m ö om väg, N-S) finns ett jordfast block
med uppslängd röjningssten kring foten.

6386325 1408278 Berörs ej,
helt ny
sträckning

AV027 Ödestugu Jönköping 6E 7b SV Svenseryd Område med
fossil åkermark.

Inom ett ca 150 x 15-30 m stort område (N-S) finns röjda
ytor samt åkerhak och -nischer. Ytan/ytorna avgränsas åt V
av brant stigande moränmark och åkern bildar en nicsh mot
foten av stigningen. I områdets S: del finns gropar och vallar
som kan utgöra rester efter bebyggelse.

6387044 1408362 Berörs ej,
helt ny
sträckning
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AV028 Ödestugu Jönköping 6E 7b SV Svenseryd Kolnings-
anläggning

Kolbotten efter resmila, 12 m i diam och intill ca 0,4 m h.
Omgiven av ränna, 1-2,5 m br och 0,1-0,3 m dj. I
kolbottnens SV del går två rännor in mot kolbottnens mitt i
N-S och Ö-V riktning och avskiljer en "tårtbit" ur
kolbottnen.

6387143 1408391 Berörs ej,
helt ny
sträckning

AV029 Ödestugu Jönköping 6E 7b SV Svenseryd Område med
fossil åkermark

Inom ett ca 150 x 20-40 m stort område  (N-S) finns ca 5
röjda ytor och ca 6 röjningsrösen. Åt väster går området
över i en brant V-sluttning. Längs sluttningens fot finns en
ca 100 m l åkernisch.

6386570 1408394 Berörs ej,
helt ny
sträckning

AV030 Ödestugu Jönköping 6E 7b SV Svenseryd Område med
fossil åker

Inom ett 140 x 40 m stort område (N-S) finns ca 20
röjningsrösen samt en terrass. Röjningsrösena är 3-6 m i
diam och 0,2-0,5 m höga. En Ö-sluttande terrass, ca 40 m
lång, 0,3-0,5 m h och 1 m br finns mitt i området.

6386673 1408394 Berörs ej,
helt ny
sträckning

AV031 63, 89 Ödestugu Jönköping 6E 7b SV Ödestugu Gravfält Inom ett 40 x 30 m st område (NNV-SSÖ) finns 14
fornlämningar, 3 runda och 2 kvadratiska stensättningar, 3
kvadratiska stenkretsar, 1 rest sten och 5 klumpstenar.

6387920 1409950 Berörs ej,
helt ny
sträckning

AV032 64 Ödestugu Jönköping 6E 7b SV Ödestugu Grav Domarring, 10 m i diam, bestående av 8 resta stenar
(ursprungligen troligen 12 stenar).

6387835 1409405 Berörs ej,
helt ny

AV033 65 Ödestugu Jönköping 6E 7b SV Ödestugu Grav (borttagen) Plats för stensättning, 5 m i diam och 0,4 mh. Borttagen
genom grustäkt.

6387805 1409385 Berörs ej,
helt ny
t ä k iAV034 66 Ödestugu Jönköping 6E 7b SV Ödestugu Gravfält Gravfält, rest av, 50 x 25 m (NÖ-SV), bestående av 7

fornlämningar, 1 röse, 1 rund stensättning, 2 domarringar, 2
kvadratiska stenkretsar och 1 klumpsten.

6387830 1409300 Berörs ej,
helt ny
sträckning

AV035 195 Ödestugu Jönköping 6E 7b SV Svenseryd Kolnings-
anläggning

Kolningsgrop, närmast kvadratisk, 3,25 m stor och 0,9 mdj.
Omgiven av vall. Ö om lämningen finns en kolbotten.

6387320 1408685 Berörs ej,
helt ny

k iAV036 81 Ödestugu Jönköping 6E 7b SV Svenseryd Stensättning Stensättning, kvadratisk, 9 m sida och 0,6 mh. Övertorvad
med klumpstenar i varje hörn.

6386145 1408375 Berörs ej,
helt ny

k iAV037 82 Ödestugu Jönköping 6E 7b SV Svenseryd Grav Stensättning, kvadratisk, 10 m sida och 0,6 m h. Stenkrets,
kvadratisk, 5 m sida.

6386190 1408870 Berörs ej,
helt ny

ä k iAV038 165 Ödestugu Jönköping 6E 7b SV Svenseryd Bytomt/gårdstomt Svenseryds bytomt. Inom et ca 150 x 150 x 150 m stort
område finns inga tydliga husgrunder, men väl strukturer
och omrörningar som utgör rester av hus, vägar och röjda
ytor. Bytomtens hela utsträckning framgår tydligt av äldre
kartmaterial från ca 1750-1900. Gården, som omtalas redan
1349 övergavs 1902. Se även AV025.

6386160 1408100 Berörs ej,
helt ny
sträckning

FE001 Ödestugu Jönköping 6E 7c NV Ödestugu Område med
fossil åker

Fossil åker, ca 100x25-50 m (ONO-VSV) bestående av 4
terrasserade åkerytor och minst 3 röjningsrösen. Åkerytorna
är 10x10 - 80x3-15 m st. Åkerytorna avgränsas av 5
terrasskanter 35-75 m l och 0,2-0,5 m h. I V delen av
området är ett parti med berg i dagen och V om detta är en
av åkerytorna belägen. Mellan två av åkerytorna är en av
terrasskanterna samt 3 röjningsrösen, vilka är 3-5 m i diam
och 0,1-0,3 m h av 0,1-0,4 m st stenar. I områdets SÖ del
och 3 m från väg är flera oregelbundna gropar varav den
största är 3x2 m (ONO-VSV) och 0,6 m dj

6387730 1410070 Berörs ej,
helt ny
sträckning

2004-08-20
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FE002 Ödestugu Jönköping 6E 7b NO Ödestugu Hägnad Stenmurar, 40 respektive 4 m l, i fastighetsgräns, 1-1,5 m br,
delvis utrasade, 0,3-0,6 m h av 0,1-0,5 m st stenar.

6387680 1409760 Berörs ej,
helt ny
sträckning

2004-08-20

FE003 Ödestugu Jönköping 6E 7b NO Ödestugu Hägnad Stenmur 7 m l, 1-1,5 m br och 0,3 m h av 0,2-0,4 m st,
skärviga stenar.

6387570 1409705 Berörs ej,
helt ny
sträckning

2004-08-20

FE004 Ödestugu Jönköping 6E 7b NO Ödestugu Fyndplats, slagg Fyndplats slagg. I mindre röse ca 3 m i diam och 0,5 m h av
0,1-0,5 m st stenar, delvis skärviga, påträffades en slaggbit.
Kan indikera järnframställningsplats. Inga andra spår i
närområdet

6387556 1409690 Berörs ej,
helt ny
sträckning

2004-08-20

FE005 Ödestugu Jönköping 6E 7b SO Ödestugu Fossil åker Röjningsröseområde, 110x50-70 m (Ö-V). Inom området är
minst 15 röjningsrösen vilka är 2-6 m i diameter, vanligen
lagda på eller emot berghällar eller markfasta block.
Uppbyggda av 0,1-0,5 m st stenar.

6387360 1409680 Berörs ej,
helt ny
sträckning

2004-08-20

FE006 Ödestugu Jönköping 6E 7b SO Ödestugu Fossil åker Röjningsröseområde, minst 160x30-100 m (N-S) Ej
avgränsat åt V. Inom området är minst 20 röjningsrösen,
vilka är 3-7 m i diameter och 0,3-0,6 m h, varav flera har
toppig och övermossad profil.

6386670 1409370 Berörs ej,
helt ny
sträckning

2004-08-20

FE007 Lekeryd Jönköping 7E 1d SV Bårarp Fossil åker Fossil åker, röjningsröseområde 50x45 m(Ö-V) . Inom
området är miinst 5 röjningsrösen och 2 terrasskanter.
Röjningsrösena är 3-6 m i diam och 0,1-0,3 m h av 0,1-0,4
m st, övermossade stenar. Terrasskanterna är  8 respektive
15 m l, varav den längsta delvis är stensattt och delvis liknar
en hägnadsvall. Terrasskanterna är 0,1-0,3 m h.

6405040 1419200 Berörs ej,
helt ny
sträckning

2004-08-30

FE008 Lekeryd Jönköping 7E 1d SV Bårarp Fossil åker Fossil åker, röjningsröseområde ca 50x30-45 m (Ö-V).
Inom området är ca 10 röjningsrösen, vilka är oregelbundna
3-4 m i diam och 0,3-0,45 m h av 0,1-0,4 m st,
övermossade, stenar.

6405300 1419051 Förundersökning
om berörs

2004-08-30

FE009 Lekeryd Jönköping 7E 1d SV Målen Färdväg, övrig Färdväg, övrig, 175 m l (NV-SO), 2-3 m br. Vägen finns
medtagen på storskifteskarta. Används i dag som ridstig.

6406258 1419262 Återställning 2004-08-30

FE010 Lekeryd Jönköping 7E1d SV Målen Fossil åker Fossil åker, röjningsröseområde 120x35-40 m NÖ-SV).
Inom området är ca  30 röjningsrösen vilka är 2-5 i diam
och 0,2-0,35 m h med flack profil, övvermossade av 0,2-0,4
m st stenar.

6405968 1419204 Berörs ej Förundersökning
om berörs

2004-08-30

FE011 Lekeryd Jönköping 7E 1d SV Hestra Hägnad Hägnad, stenmur 142 m l (N-S), ca 1 m br och 0,1-0,9 m h
av 0,1-0,6 m st stenar. I S är muren delvis bort/-nerplockad.
Avslutas vid 2 grindstolpar, varav en ikullfallen.

6406686 1419875 Kan undvikas
vid detaljplan

Återställning 2004-08-30

FE012 Lekeryd Jönköping 7E 1d SV Hestra Hägnad Hägnad, stenmur 158 m l (N-S) och ca 1 m br samt 0,4-0,7
m h av 0,1-0,4 m st stenar.

6406698 1419790 Berörs ej Återställning om
berörs

2004-08-30

FE013 Lekeryd Jönköping 7E 1d SV Hestra Färdväg, övrig Färdväg, övrig 96 m l (Ö-V) och 3-4 m br samt 0,3-0,5 m h. 6406654 1419785 Berörs ej Återställning om
berörs

2004-08-30

FE014 Lekeryd Jönköping 7E 1e SV,
7E 1e NV

Störestorp Fossil åker Fossil åker, röjningsröseområde 340x60-175 m (N-S). Inom
området är ca 100 röjningsrösen, vilka är 3-6 m i diam och
0,2-0,5 m h av 0,2-0,5 m st stenar. Det stora flertalet
röjningsrösen V om vägen är av yngre karaktär.

6407475 1420489 Förundersökning 2004-08-31



Bilaga 1

Objekt Raä nr Socken Kommun Kartblad Traktnam Typ Beskrivning X Y Anmärkning Åtgärdsförslag Datum

FE015 Svarttorp Jönköping 7E 1e NV Kullarp Fossil åker Fossil åker, oregelbunden, röjningsröseområde ca 85x15-55
m (ONO-VSV). Inom området är ca 20 röjningsrösen, vilka
är ca 1,5-4 m diam och ca 0,1-0,4 m h av 0,1-0,4 m st
stenar.

6407823 1420596 Kan undvikas
vid detaljplan

Förundersökning,
om berörs

2004-08-31

FE016 Svarttorp Jönköping 7E 1e NV Björnaryd Fossil åker Fossil åker, röjningsröseområde ca 120x70-100 m (NV-SO),
bestående av minst 30 röjningsrösen, vilka är 2-6 m i diam
och 0,2-0,5 m h av 0,2-0,4 m st stenar. Området övergår i Ö
i yngre åker, där röjningsrösena blir större. Området är
svåravgränsat i V p g a tät granplantering.

6408548 1421114 Svåravgrän-
sad i V

Förundersökning 2004-08-31

FE017 Svarttorp Jönköping 7E1e NV Björnaryd Fossil åker Fossil åker, röjningsröseområde ca 115x50-70 (NO-SV) m
bestående av ca 40 röjningsrösen, vilka är  2-5 m i diam och
0,2-0,5 m h av 0,1-0,4 m st stenar. Ett flertal av
röjningsrösena har en välvd profil.

6408594 1421238 Förundersökning 2004-08-31

FE018 Svarttorp Jönköping 7E 1e NV Björnaryd
Svarttorp

Lägenhetsbe-
byggelse

Torplämning (Jonsbo), ca 120x50-90 m (NV-SO). Iinom
området är välröjda ytor, röjningsrösen samt en stenmur.
Röjningsrösena är 2-7 m i diam, toppiga ca 0,2-0,5 m h av
0,2-0,5 m st stenar. I fastighetsgräns i områdets S del är
stenmur ca 115 m l (NV-SO) vilken är 1-1,5 m br och 0,3-
0,5 m h av 0,1-0,5 m st stenar. I anslutning till muren är
skylt med texten: 12 \ Jonsbo. Rester efter bebyggelsen
kunde inte påträffas

6408793 1421336 Kan undvikas
vid detaljplan

Förundersökning
om berörs

2004-08-31

FE019 Svarttorp Jönköping 7E 1e NV Svarttorp Område med
fossil åker

Fossil åker, oregelbunden ca 160x90-140 m (N-S). Inom
området är ett flertal oregbundna åkerýtor samt
röjningsrösen. Röjningsrösena är 3-7 m i diam och 0,2-0,6
m h bestående av 0,1-0,6 m st stenar. Genom området går en
gräns markerad av en stenmur, se (FE025).

6408995 1421520 Området ej
avgränsat åt
V.

Ingen åtgärd 2004-09-07

FE020 Svarttorp Jönköping 7E 1e NV,
7E 2e SV

Fagerhult Fossil åker Fossil åker, röjningsröseområde, ca 240x20-95 m (NNV-
SSO). Inom området är minst 30 röjningsrösen, vilka är 2-6
m diam och 0,2-0,4 m h av  0,2-0,4 m st stenar. I anslutning
till yngre åker samt i områdets SÖ del är röjningsrösena
delvis av yngre karaktär.Området fortsätter eventuellt åt
NV.

6409885 1422242 Förundersökning
om berörs

2004-09-07

FE021 Svarttorp Jönköping 7E 1e NV Fagerhult Fossil åker Fossil åker, oregelbunden, ca 60x30-40 m (N-S). Avgränsas
i V av en stentipp.

6409879 1422403 Ingen åtgärd 2004-09-07

FE022 Svarttorp Jönköping 7E 1e NV Sjötorp Fossil åker Fossil åker, röjningsröseområde ca 65x35-40 m (NO-SV),
bestående av ca 10 röjningsrösen och enstaka mindre
terrasskanter. Röjningsrösena är 3-6 m i diam och 0,3-0,6 m
h av 0,3-0,5 m h, vanligen med toppig profil. Uppbyggda av
0,2-0,6 m st stenar. I områdets Ö del är enstaka terrasskanter
eventuellt naturliga.

6409865 1422613 Den toppiga
profilen tyder
på att
området
brukats i sen
tid

Ingen åtgärd 2004-09-07

FE023 50 Lekeryd Jönköping 7E 1d SO Åby Lägenhets-
bebyggelse

Torplämning (Årrehagen) bestående av 1 husgrund 7x6 m
(N-S) med spismursrest i S. Husgrunden skyltad av
hembygdsföreningen.

6406186 1419343 Förundersökning 2004-08-31
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FE024 Svarttorp Jönköping 7E 1e NV Björnaryd Område med
fossil åker

Fossil åker, röjnigsröseområde, oregelbunden ca 80x40 m
(Ö-V), bestående av minst 10 röjningsrösen och ett flertal
åkerytor. Röjningsrösena återfinns främst i V och är 3-9 m i
diameter och 0,4-0,8 m h av 0,2-0,5 m st stenar. I Ö
återfinns plana åkerytor troligen brukade i sen tid.

6408488 1421182 Odlad i sen
tid

Ingen åtgärd 2004-08-31

FE025 Svarttorp Jönköping 7E 1e NV Svarttorp Hägnad Stenmur, 120 m l (NNV-SSO), 1-2 m br, delvis utrasad, och
0,2-0,6 m h. Uppbyggd av  0,1-0,6 m st stenar. Går genom
område (FE019).

6408970 1421619 Återställning 2004-09-07

FE026 61 Svarttorp Jönköping 7E 1e NV Svarttorp Fornlämningslik-
nande lämning

Högliknande naturbildning, ca 10 m i diam och ca 1 m h.
Övertorvad med talrika stenar, 0,2-0,6 m st, i ytan.

6409184 1421884 Berörs ej Ingen åtgärd 2004-09-07

FE027 Svarttorp Jönköping 7E 1e NV Sjötorp Övrigt Träskulptur, ca 0,7 m h. Huggen ur en stubbe. 6409661 1422124 Berörs ej Flyttas, om berörs 2004-09-07

FE028 Säby Tranås 7E 8j NO Håla-
veden

Husgrund,
historisk tid

Husgrund 5x5 m 1,2 m h. Öppning i S. Grunden är
kallmurad av 0,1-0,5 m st stenar, vanligen skiviga. I
grunden är fortfarande trärester efter takstolar och nock.

6443546 1447913 Berörs ej Förundersökning
om berörs

2004-11-03

FE029 Säby Tranås 7E 8j NO Håla-
veden,
Judits-
målen

Fossil åker Fossil åker tillhörande torpet Klangen. I anslutning till
torpet är fossila åkrar, vilka delvis är terrasserade och i
anslutning till dessa finns ett flertal röjningsrösen 1-6 m i
diameter och 0,1-0,6 m h av 0,2-0,5 m st stenar.

6443525 1447901 Torpet finns
fortfarande
kvar

Ingen åtgärd 2004-11-03

FE030 135 Säby Tranås 7E 8j NO Kungshult Lägenhetsbe-
byggelse

Torpet Brona 6443004 1447510 Ny utsräck-
ning av den
fossila åker-
marken i Ö

Förundersökning
om berörs.

2004-11-03

FE031 Säby Tranås 7E 8j NO Hålavede
n

Område med
fossil åker

Fossil åker, ca 50x30-40 m (NO-SV). Avgränsas i NV av en
stenmur, ca 30 m l och 1-1,5 m br samt 0,4-0,8 m h av 0,2-
0,5 m st stenar. På och i anslutning till åkerytan är
röjningsrösen ca 3-6 m i diam och 0,4-0,6 m h. Åkern är
brukad med plog.

6443679 1448070 Berörs ej Ingen åtgärd 2004-11-03

FE032 Säby Tranås 7E 8j NV Kungshult Lägenhetsbe-
byggelse

Torpet Hulthagen, minst 220x40-? Ej avgränsat åt V.
Bestående av 1 husgrund, 1 källargrund och fossil åker.
Husgrunden är svåravgränsad ca 6x5 m (Ö-V) och 0,1-0,4 m
h. I mitten är spismursröse ca 2 m i diam och 0,4 m h av
övertorvade stenar. Husgrunden skyltad. 8 m N om denna är
källargrund ca 3 m i diam och 0,4 m dj. Runt torpet är
oregelbundna och terränganpassade fossila åkrar. På och i
anslutning till åkrarna är röjningsrösen 1-6 m i diam och
0,3-0,6 m h med toppig profil av 0,1-0,7 m st stenar.

6442739 1447436 Ej avgränsad
åt V.
Koordinaten
anger
husgrunden

Förundersökning
om berörs.

2004-11-03

FE033 Säby Tranås 7E 8j SV Kungshult Fossil åker Röjningsröseområde, ca 65x55 m (Ö-V). Inom området är
ca 10 röjningsrösen vilka är flacka 2-4 m i diam och 0,1-0,3
m h av 0,1-0,4 m st stenar. Ö om området är utdikad åker
brukad i sen tid.

6442074 1447349 Berörs ej Förundersökning
om berörs

2004-11-03

FE034 Säby Tranås 7E 8j SV Kungshult Kolnings-
anläggning

Kolbotten, rund, 11 m i diam och 0,1-0,4 m h. Omges av
ränna ca 1-1,5 m br och ca 0,3 m dj.

6442078 1447466 Berörs ej 2004-11-03

FE035 Säby Tranås 7E 8j SV Kungshult Fossil åker Röjningsröseområde, ca 100x75-80 m (N-S). Inom området
är ca 20 röjningsrösen2-5 m i diam, vanligen lagda på eller
mot berg i dagen. Området är i dag kalhygge vilket
markberetts varvid större delen förstörts.

6441823 1447415 Kan undvikas
vid detaljplan

Förundersökning
om berörs.

2004-11-03
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FE036 Säby Tranås 7E 8j SV,
7E 8j SO

Kungshult Fossil åker Röjningsröseområde, ca 80x30-50 m (N-S) bestående av ca
15 röjningsrösen, 2-4 m i diam och 0,1-0,4 m. Vanligen
lagda på och mot berg i dagen

6441718 1447519 Kan undvikas
vid detaljplan

Förundersökning
om berörs

2004-11-04

FE037 Säby Tranås 7E 8j SV,
7E 8j SO

Kungshult Område med
fossil åker

Fossil åker, yngre, ca 270x35-195 m (NNV-SSO). Inom
området är et flertal välröjda åkerytor vilka kantas av
röjningsrösen och stentippar. Röjningsrösena är 3-10 m i
diam och 0,2-1 m h av 0,2-1 m st stenar. Stentipparna är
långsträckta och stenmursliknande av 0,2-1 m h

6441269 1447489 Återställning av
stenmurar

2004-11-04

FE038 Säby Tranås 7E 8j SV Kungshult Röjningsröse Enstaka stentippar, 4-8 m i diam och 0,5-0,8 m h av 0,2-0,8
m av 0,2-0,6 m st stenar.

6440846 1447383 Kan undvikas
om ledningen
dras V om
vägen

Återställning 2004-11-04

FE039 Säby Tranås 7E 8j SV Kungshult Fossil åker Röjningsröseområde, ca 55x40 m (N-S). Svåravgränsat och
svårinventerat p g a tät granskog. Inom området är minst 10
röjningsrösen vilka är 2-5 m i daimeter och 0,2-0,5 m h av
0,1-0,5 m st stenar.

6440734 1447258 Förundersökning 2004-11-04

FE040 Säby Tranås 7E 8j SV Kungshult Brott/täkt Stenbrott, ca 280x5-205 (NO-SV), delvis vattenfyllt. N om
brotten går en vall av skrotsten ca 170 m l (N-S) och 4-6 m
br samt 2-3 m h.

6440655 1447019 Modern
brytning

Ingen åtgärd 2004-11-04

FE041 Säby Tranås 7E 8j SV Kungshult Område med
fossil åker

Fossil åker, yngre, ca 80x20-40 m (N-S) bestående av en
välröjd åkeryta, vilken avgränsas av stentippar och enstaka
röjningsrösen.

6440379 1446565 Odlad i sen
tid. Berörs ej

Ingen åtgärd 2004-11-04

FE042 Säby Tranås 7E 8j SV Gyllings-
torp

Område med
fossil åker

Fossil åker, yngre, ca 180x30-40 m (N-S). Inom området är
ca 3 röjda åkerytor och röjningsrösen. Åkerytorna är plana
och avgränsas delvis av slutfåror. Röjningsrösena är lagda
på mindre impediment och är 2-5 m i diam och 0,2-0,4 m h
av 0,1-0,4 m st stenar.

6440211 1446483 Ingen åtgärd 2004-11-04

FE043 Säby Tranås 7E 8j SV Gyllings-
torp

Övrigt Grop, okänd funktion, rund 4 m i diam och 1 m dj (?).
Omges av vall 1-1,5 m br och 0,1-0,3 m h. Gropen har fyllts
med sten i sen tid.

6440159 1446450 Utredning etapp II 2004-11-04

FE044 Säby Tranås 7E 7j NV Gyllings-
torp,
Högstorp

Fossil åker Röjningsröseområde, 50x15-40 m (NV-SO). Inom området
är minst 10 röjningsrösen vilka är 2-4 m i diam och 0,1-0,5
m h av 0,1-0,4 m st stenar. Fast fornlämning

6439918 1446242 Berörs ej Förundersökning
om berörs

2004-11-04

FE045 Säby Tranås 7E 7j NV Högstorp Fossil åker Fossil åker oregelbunden, med enstaka röjda ytor och
röjningsrösen. De röjda ytorna är 4x4 - 10x5 m st. Inom hela
området är röjningsrösen 1-4 m i diameter och 0,1-0,2 m h,
vanligen kraftigt övermossade med flack profil av 0,1-0,3 m
st stenar.

6439649 1445403 Kan undvikas
vid detaljplan

Förundersökning
om berörs

2004-11-04

FE046 Säby Tranås 7E 7j SV Högstorp Röjningsröse Röjningsröse, ca 3 m i diam och 0,3 m h av 0,1-0,3 m st
stenar upplagda mot berg i dagen.I närområdet påträffades
inga andra spår av röjning varför det kan vara en naturlig
stensamling

6439735 1445663 Berörs ej Ingen åtgärd 2004-11-04

FE047 Säby Tranås 7E 7j SV Högstorp Fossil åker Röjningsröseområde, yngre, ca 90x70 m (Ö-V). Inom
området är minst 6 röjningsrösen vilka är 3-6 m i diam och
0,3-0,5 m h med en tydligt toppig profil, uppbyggda av 0,1-
0,4 m st stenar. Området är beväxt med tätplanterad gran.

6439553 1445236 Berörs ej Ingen åtgärd 2004-11-04
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FE048 Säby Tranås 7E 7j SV Högstorp Boplatsläge S-sluttning ned mot sankmark/bäck vilken troligen utgjort
en äldre sjö. Inom området finns yngre röjningsrösen i
anslutning till dagens åkermark.

6439359 1445131 Utredning etapp II 2004-11-04

FE049 Säby Tranås 7E 7i NO Blank-
hester

Fossil åker Röjningsröseområde, ca 40x25 m (N-S) bestående av minst
3 röjningsrösen, vilka är 3-5 m i diam och 0,3-0,6 m h av
0,1-0,4 m st stenar.

6438957 1444530 Kan undvikas
vid detaljplan

Förundersökning
om berörs

2004-11-11

FE050 Säby Tranås 7E 7i NO Ingefred-
arp

Röjningsröse Stentipp ca 12x3-5 m (N-S) och 1,1 m h av 0,1-0,7 m st
stenar.

6439148 1444712 Kan undvikas
vid detaljplan

Återställning, om
berörs

2004-11-11

FE051 169 Säby Tranås 7E 7i NO Blank-
hester

Lägenhetsbe-
byggelse

Torpet Blankhem, ca 35x35 (N-S), bestående av 1 husgrund
samt mycket botaniska relikter i form av prydnadsbuskar,
syréner m m.

6437750 1444042 Kan undvikas
vid detaljplan

Förundersökning
om berörs

2004-11-11

FE052 Säby Tranås 7E 7i SO Färesbo Övrigt Knuttimrad ängslada. Taket belagt med plåt 6436636 1443575 Kan undvikas
vid detaljplan

Dokumentation
om berörs.

2004-11-12

FE053 Säby Tranås 7E 7i SO Färesbo Boplatsläge Boplatsläge ca 200x40-85 (N-S) bestående av en V-
sluttning/platå ned mot sjö. I V syns den äldre strandlinjen.
Området är i dagsläget betesmark men har varit brukad åker.

6436720 1443594 Utredning etapp II 2004-11-11

FE054 Säby Tranås 7E 7i SO Markes-
torp

Boplatsläge Boplatsläge, ca 275x90 m (N-S) bestående av en V-sluttning
ner mot äldre sjö. I anslutning till området har tidigare fynd
av stenålderskaraktär gjorts, se RAÄ 172 och 377. Inom
området är flera stentippar /röjningsrösen som delvis är
gravlika.

6436074 1443530 Utredning etapp II 2004-11-11

FE055 Säby Tranås 7E 7i SO Markestor
p

Fossil åker Röjningsröseområde, ca 120x40-80 m (N-S). Inom området
är minst 50 röjningsrösen vilka är 2-5 m i diam och 0,1-0,5
m h, vanligen 0,2-0,3 m h. Uppbyggda av 0,1-0,4 m st
stenar. Inom området är partier med blockrik och
bergbunden mark vilka inte odlats.

6435347 1443440 Förundersökning 2004-11-11

FE056 Säby Tranås 7E 6i NO Julseryd Fossil åker Röjningsröseområde, ca 130x20-65 m (NV-SO). Inom
området är ca 20 röjningsrösen, vilka är 1-4 m i diam och
0,1-0,5 m h av 0,1-0,4 m st stenar. I områdets S del är
röjningsrösen av yngre karaktär, vilka är vällagda och har en
toppig profil.

6434587 1443254 Förundersökning 2004-11-12

FE057 Säby,
Linderås

Tranås 7E 6i NO Restad Område med
fossil åker

Fossil åker, yngre kring torpet Dryllan. Inom området är ett
flertal röjningsrösen av yngre karaktär samt åkrar brukade i
sen tid.

6433825 1442943 Undviks om
möjligt vid
detaljplan

Ingen åtgärd 2004-11-12

FE058 Linderås Tranås 7E 6i NV Göberga? Boplatsläge Boplatsläge, ca 160x115 (Ö-V) bestående av en
sydsluttning/platå ned mot sankmarksområde.

6433826 1442247 Utredning etapp II 2004-11-12

FE059 Linderås Tranås 7E 6i NV Göberga? Färdväg Vägbank, ca 130 m l (NO-SV) och 1,5-2,5 m br. I
anslutning till vägen är mindre sand- och grustäkter.

6433779 1442290 Troligen
äldre
b k i

Ingen åtgärd 2004-11-12

FE060 Byarum Vaggeryd 6E 7a NO Tokarp Område med
skogsbruksläm-
ningar

Område med skogsbrukslämningar, ca 40x35 m (NV-SO)
bestående av 4 kolbottnar vilka är runda 11-14 m i diam och
0,1-0,3 m h. Omges av stybbgropar 1-3 m i diam och 0,1-
0,3 m dj.

6389455 1403705 2 m S om
staket

Förundersökning 2004-12-08
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FE061 Byarum Vaggeryd 6E 7a NO Tokarp Område med
skogsbruksläm-
ningar

Område med skogsbrukslämningar, ca 190x30-60 m (Ö-V)
bestående av 9 kolbottnar och en kolarkojgrund.
Kolbottnarna är runda vanligen 12-17 m men 2 är 7 m i
diameter och 0,1-0,5 m h, vilka omges av dike/ränna 1-2,5
m bred och 0,1-0,5 m djup. Kolarkojgrunden, i områdets
centrala del, är 5x4,5 m (Ö-V) bestående av 1,5-2,5 m br
jordvallar, vilka är 0,1-0,3 m h. I mitten är fördjupning
2,5x1-1,5 m stor och 0,4 m dj.

6388940 1404433 Berörs ej Förundersökning
om berörs

2004-12-08

FE062 Byarum Vaggeryd 6E 7a NO Tokarp Kolnings-
anläggning

Kolbotten, rund, 11 m i diam och 0,3 m h, delvis urschaktad
i mitten. Omges av gropar 1-3 m i diam och 0,1-0,4 m dj.

6389029 1404397 Kan undvikas
vid detaljplan

Förundersökning
om berörs

2004-12-08

FE063 Ödestugu Jönköping 6E 7a NO Svenseryd Kolnings-
anläggning

Kolbotten, rund, 9 m i diam och 0,1-0,5 m h. Högst i N.
Omges av gropar 1-3 m i diam och 0,2-0,4 m dj.

6389028 1404631 Kan undvikas
vid detaljplan

Förundersökning
om berörs

2004-12-08

FE064 Ödestugu Jönköping 6E 7b NV Fägrida Kolnings-
anläggning

Kolbotten, rund, 9 m i diam och 0,1-0,3 m hög. 6388346 1405496 Berörs ej Förundersökning
om berörs

2004-12-08

FE065 Ödestugu Jönköping 6E 7b NV Fägrida Område med
skogsbruksläm-
ningar

Område med skogsbrukslämningar, ca 80x45 m (VNV-
OSO) bestående av 4 kolbottnar, 5, 10, 12 respektive 13 m i
diam. De större omges av dike/ränna 1-2 m br och 0,1-0,3 m
dj. Den mindre omges av vall ca 1,5-2 m br och 0,3-0,4 m h.

6388285 1405578 Förundersökning 2004-12-08

FE066 Ödestugu Jönköping 6E 7b NV Fägrida Område med
skogsbruksläm-
ningar

Område med skogsbrukslämningar, ca 80x35 m (VNV-
OSO) bestående av 3 kolbottnar5, 14 respektive 16 m i diam
och 0,1-0,3 m h. Omges av gropar 1-2 m i diam och 0,1-0,4
m dj.

6388170 1405759 Förundersökning 2004-12-08

FE067 Ödestugu Jönköping 6E 7b NV Fägrida Kolnings-
anläggning

Kolbotten, rund ca 14 m i diam och 0,3 m h. Omges av
dike/ränna, 1,5-2 m br och 0,2-0,3 m dj.

6388023 1405982 Förundersökning 2004-12-08

FE068 196 Ödestugu Jönköping 6E 7b NV Svenseryd Lägenhetsbe-
byggelse

Lägenhetsbebyggelse, Hagen, ca 110x30-40 m (N-S)
bestående av en husgrund fossil åkermark och en
slaggförekomst.

6387984 1406744 Observera
slaggföre-
komsten

Förundersökning 2004-12-08

FE069 71 Ödestugu Jönköping 6E 7b NV Svenseryd Uppgift om
naturbildning och
kolbotten

Enligt fornminnesregistret skall det på platssen legat en
fornlämningsliknande lämning samt en kolbotten. Området
har markberetts och varit plats för virkesupplag. Inga spår
kunde iakttagas

6388073 1406908 Ingen åtgärd 2004-12-08

FE070 Ödestugu Jönköping 6E 7b NV Svenseryd Brott/täkt Grustäkt, ca 20x20 m och 0,4-1 m dj. Runt täkten är stenar
upplagda vilka liknar stenmurar. Även i täkten är rösen ca 3
m i diam av 0,2-0,5 m st stenar.

6388204 1407183 Ingen åtgärd 2004-12-10

FE071 Ödestugu Jönköping 6E 7b NO Svenseryd Område med
skogsbruksläm-
ningar

Område med skogsbrukslämningar, ca 110x25-60 (N-S)
bestående av 4 kolbottnar och 3 kolarkojgrunder.
Kolbottnarna är runda 9-13 m i diam och 0,2-0,4 m h, vilka
omges av stybbgropar/rännor 1-2,5 m br. Den nordliga
kolarkojgrunden är oval 4x3 m (N-S) och 0,3 m h med
öppning åt S. Den mellersta kojan är oval 4x3 m (NÖ-SV)
och 0,3 m h. Den sydöstra kojan är oval 4x3 m (Ö-V) och
0,4 m h. I mitten är fördjupning, ca 2x1 m och 0,1 m dj. I
NÖ vid utgången är spisröse ca 1 m i diam och 0,3 m h av
kraftigt övermossade stenar.

6388195 1408013 Berörs ej Förundersökning
om berörs

2004-12-10
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FE072 Ödestugu Jönköping 6E 7b NO Svenseryd Röjningsröse/
gränsmärke?

Två röjningsrösen ca 3 resspektive 4 m i diam och 0,1-0,5 m
h av 0,3-0,5 m st stenar. Ö om rösena är grop 3x1,5 (N-S)
och 0,6 m dj. Ö om gropen är vall ca 1,5 m br och 0,4 m h.
Närområdet är inte stenröjt varför rösena tolkats som
eventuell gränsmärke.

6388145 1408077 Berörs ej Utredning etapp II
om berörs

2004-12-10

FE073 Ödestugu Jönköping 6E 7b NO Svenseryd Område med
skogsbruksläm-
ningar

Område med skogsbrukslämningar ca 30x20 m (N-S)
bestående av 2 kolbottnar vilka är runda 6,5 respektive 15 m
i diam och 0,3-0,4 m h. Runt kolbottnarna är dike/ränna1-
1,5 m br och 0,1-0,2 m dj.

6388538 1408546 Berörs ej Förundersökning
om berörs

2004-12-10

FE074 Ödestugu Jönköping 6E 7b NO Svenseryd Kolnings-
anläggning

Kolbotten, rund 10 m i diam och 0,3 m h. 6388570 1408548 Berörs ej Förundersökning
om berörs

2004-12-10

FE075 Ödestugu Jönköping 6E 7b NO Svenseryd Område med
skogsbruksläm-
ningar

Område med skogsbrukslämningar, ca 25x15 m (Ö-V)
bestående av 2 kolbottnar, runda, 6 respektive 10 m i diam
och 0,1-0,3 m h. Enstaka stybbgropar omger kolbottnarna
vilka är ca 1-1,5 m i diam och 0,3 m dj. Ligger inom område
FE080.

6388577 1408464 Berörs ej Förundersökning
om berörs

2004-12-10

FE076 Ödestugu Jönköping 6E 7b NO Svenseryd Kolnings-
anläggning

Kolbotten, rund, ca 11,5 m i diam och 0,3 m h. I S är
dike/ränna 0,5-1 m br och 0,2 m dj. Ligger inom område
FE080.

6388470 1408446 Berörs ej Förundersökning
om berörs

2004-12-10

FE077 Ödestugu Jönköping 6E 7b NO Svenseryd Kolnings-
anläggning

Kolbotten, rund, 11 m i diam och 0,3 m h. Omges av
dike/ränna 1-2 m br och 0,3 m dj.

6388586 1408500 Berörs ej Förundersökning
om berörs

2004-12-10

FE078 Ödestugu Jönköping 6E 7b NO Svenseryd Kolnings-
anläggning

Kolbotten, rund, 8 m i diam och 0,1-0,3 m h. Omges av
dike/ränna ca 1 m br och 0,2 m dj. Över kolbotten går en
stickväg.

6388618 1408506 Berörs ej Förundersökning
om berörs

2004-12-10

FE079 Ödestugu Jönköping 6E 7b NO Svenseryd Kolnings-
anläggning

Kolbotten, rund, 10 m i diam och 0,1-0,5 m h. Högst i N.
Omges av dike/ränna 1-2 m br och 0,1-0,2 m dj. Ligger
inom område FE080.

6388629 1408587 Berörs ej Förundersökning
om berörs

2004-12-10

FE080 70 Ödestugu Jönköping 6E 7b NO Svenseryd Fossil åker Fossil åker bestående av ett röjningsröseområde, ca
255x100-240 m (NO-SV). Inom området är minst 150
röjningsrösen vilka är 2-6 m i diam, vanligen 2-4, och 0,1-
0,6 m h, vanligen 0,2-0,4 m h, uppbyggda av 0,1-0,5 m st
stenar. Inom området finns flera kolbottnar [FE075, FE076,
FE079] vilka överlagrar åkermarken. Inom området finns
flera kolbottnar [FE075, FE076, FE079] vilka överlagrar
åkermarken.

6388494 1408590 Berörs ej Förundersökning
om berörs

2004-12-10

FE081 Ödestugu Jönköping 6E 7b NO Svenseryd Område med
skogsbruksläm-
ningar

Område med skogsbrukslämningar, ca 35x20 m (N-S)
bestående av 2 kolbottnar, 10 respektive 11 m i diam vilka
är 0,3-0,5 m h. Båda omges delvis av rännor ca 1-1,5 m br
och 0,2 m dj.

6389871 1408986 Förundersökning 2004-12-10

FE082 Ödestugu Jönköping 6E 8b SO Ödestugu Boplatsläge Boplatsläge minst 200x80 m (N-S) bestående av en platå
mellan och kring de registrerade gravarna RAÄ 54, 68 och
69.

6390069 1409320 Utredning etapp II 2004-12-10

FE083 Ödestugu Jönköping 6E 8b SO Ödestugu Färdväg Fägata/vägbank ca 150 m l (N-S), 2-2,5 m br. Kantas delvis
av stenmurar och övergår i N i en vägbank ca 0,3 m h.

6390152 1409327 Utredning etapp II
om berörs

2004-12-10
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FE084 Ödestugu Jönköping 6E 8b SO Ödestugu Kolnings-
anläggning

Kolbotten, rund, 11 m i diamoch 1 m h med välvd profil.
Omges delvis av ränna ca 1-1,5 m br och 0,2-0,3 m dj.
Ligger inom område FE086

6390158 1409748 Förundersökning 2004-12-10

FE085 Ödestugu Jönköping 6E 8b SO Ödestugu Grav Stensättning, rund ca 6-7 m i diam och 0,4 m h. Kraftigt
övermossad fyllning av 0,2-0,4 m st stenar. I mitten är
försänkningca 1,5 m i diam och 0,2 m dj. Ligger inom
område FE086

6390133 1409722 Förundersökning 2004-12-10

FE086 Ödestugu Jönköping 6E 8b SO Ödestugu Område med
fossil åkermark

Område med fossil åkermark ca 155x45-130 m (Ö-V)
bestående av röjningsrösen, stensträng och terrasskant. Inom
området är minst 50 röjningsrösen vilka är 2-4 m i diam och
0,1-0,4 m h, vanligen flacka och kraftigt övermossade. I
områdets Ö del är stensträng ca 43 m l (ÖNÖ-VSV) och 1-3
m br samt 0,1-0,3 m h. Området avgränsas i Ö av en
terrasskant ca 40 m l och 0,2-0,4 m h. Inom området är en
eventuell grav och en kolbotten [FE084, FE085].

6390150 1409684 Förundersökning 2004-12-10

FE087 Linderås Tranås 7E 6i SV Göberga? Område med
fossil åkermark

Område med fossil åkermark, yngre, ca 450x30-245 m
(ONO-VSV) i anslutning till torpet Grönkullen. Delar av
nyttjas fortfarande som åkermark men övriga delen som
bete. Inom området finns stentippar, röjningsrösen
rotfruktsgropar av yngre karaktär.

6433754 1441989 Om möjligt
dra ledningen
på S sidan
om vägen

Ingen åtgärd 2004-12-15

FE088 Linderås Tranås 7E 6i NV Göberga? Övrigt Dödisgrop 6432899 1441243 Ingen arkeologisk
åtgärd

2004-12-15

FE089 Linderås Tranås 7E 6i SV Hulan Stensättning (?) Stensättning (?) rund ca 3 m i diam och 0,2 m h. Fyllning av
kraftigt övermossade stenar. Enstaka stenar synliga i ytan,
ca 0,3-0,4 m stora.

6432058 1440739 Arkeologisk
utredning etapp II

2004-12-15

FE090 Linderås Tranås 7E 6i SV Hulan Boplatsläge Boplatsläge, minst 90x65 m (NO-SV). Platsen utgörs av en
S-sluttning omedelbart S om gravfält och grav

6432015 1440715 Arkeologisk
utredning etapp II

2004-12-15

HH001 - Lommaryd Aneby 7E3g SV Råssjö Område med
fossil åker

Område ca 40x30 m bestående av en röjd yta och 2
röjningsrösen, varav ett är kraftigt mossbevuxet, ca 3x5 m
stort, ca 0,75 m högt. Stenarna är ca 0,2-0,6 m stora.Tre
meter V därom ligger ett röse, ca 3 m stort, ca 0,60 m högt.
Stenarna är ca 0,50-0,90 m stora.

6416010 1431244 Ingen åtgärd 2004-09-14

HH003 - Lommaryd Aneby 7E3g SV Råssjö Brott/täkt 1 täktgrop, 4x6 m stor, ca 0,80 m djup. Vallarna är ca 0,20
m breda och 0,20 m höga. Nedgrävningen i mitten är ca 3x4
m stor.

6416017 1431213 Ingen åtgärd 2004-09-14

HH004 - Lommaryd Aneby 7E 3g SV Råssjö Kolnings-
anläggning

1 kolbotten, ca 10 m i diameter, ca 0,70 m hög. Ingen
försänkning. Kolbotten omges av luftgropar, ca 0,7-1x0,5 m
stora, ca 0,4 m djupa.

6415955 1431224 Berörs ej Förundersökning 2004-09-14

HH005 - Lommaryd Aneby 7E 3g SV Gullhult Röjningsröse Område, ca 20x15 m (NO-SV) med 2 röjningsrösen, varav
ett är ovalt, ca 3x7 m stort, ca 1-1,3 m h. Stenarna är ca 0,1-
0,7 m st. 5 m Ö därom ligger ett runt röse, ca 5 m i diameter,
ca 1,30 m högt. Stenarna är ca 0,10-0,50 m stora.

6415374 1431130 Berörs ej Ingen åtgärd 2004-09-14
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HH006 - Lommaryd Aneby 7E 3g SV Gullhult Röjningsröse Områdemed 3 röjningsrösen, varav ett är ovalt, ca 3x6 m
stort, ca 0,60 m högt. Stenarna är ca 0,20-0,40 m stora. Fem
meter V därom ligger ett runt röse, 5 m i diameter, ca 0,60
m högt. Stenarna är ca 0,20-0,40 m stora. Ytterligare fem
meter V därom ligger ett runt röse, ca 3 m i diameter, ca
0,40 m högt. Stenarna är ca 0,20-0,40 m stora.

6415312 1431099 Berörs ej Ingen åtgärd 2004-09-14

HH007 - Lommaryd Aneby 7E 3g SV Gullhult Röjningsröse 1 röjningsröse, ca 4-5 m stort, ca 1,30 m högt. Stenarna är
ca 0,20-0,40 m stora.

6415347 1431070 Berörs ej Ingen åtgärd 2004-09-14

HH008 - Lommaryd Aneby 7E 3g SV Gullhult Röjningsröse Område, ca 25x20 m (Ö-V) med 3 röjningsrösen, varav ett
röse är ca 1,50x2 m stort, ca 0,30 m högt. Stenarna är ca
0,10-0,30 m stora. Sju meter V därom ligger ett röse, ca 3 m
i diameter, ca 0,30 m högt. Stenarna är ca 0,10-0,30 m stora.
En halv meter V därom ligger ett röse, ca 2x3 m stort, ca
0,30 m högt. Stenarna är ca 0,10-0,30 m stora.

6415321 1431011 Ingen åtgärd 2004-09-14

HH009 - Lommaryd Aneby 7E 3g SV Gullhult Röjningsröse 1 röjningsröse, ca 8 m i diameter, ca 0,20 m högt. Stenarna
är ca 0,10-0,30 m stora.

6415313 1430953 Ingen åtgärd 2004-09-14

HH010 - Lommaryd Aneby 7E 3g SV Gullhult Röjningsröse 1 röjningsröse, ca 8 m i diameter, ca 1,50 m högt. Stenarna
är ca 0,20-0,40 m stora.

6415177 1430252 Ingen åtgärd 2004-09-14

HH011 - Lommaryd Aneby 7E 3g SV Älgön Fossil åker Område, ca 25x20 m (Ö-V)  med 3 röjningsrösen, varav ett
röse är ca 6 m i diameter, ca 0,50 m högt. Stenarna är ca
0,20-0,60 m stora. Sex meter V därom ligger ett röse, ca 5 m
i diameter, ca 0,40 m högt. Stenarna är ca 0,30-0,60 m stora.
En meter V därom ligger ett röse, ca 5x7 m stort, ca 0,60 m
högt. Stenarna är ca 0,40-0,70 m stora.

6415186 1430204 Förundersökning 2004-09-14

HH012 - Lommaryd Aneby 7E 3g SV Älgön Fossil åker Område, 90x20 m (N-S) med 14 röjningsrösen, ca 5-8 m i
diameter, ca 0,50-1,50 m höga. Stenarna är ca 0,20-0,90 m
stora. Rösena är belägna i krönläge på västra sidan av en
platå. De är väl samlade utmed en ca 30x120 m stor yta, N-
S riktning. En skogsväg i O-V riktning klyver området.
Förmodligen har det funnits fler rösen under vägen.

6415190 1430110 Förundersökning 2004-09-14

HH013 255 Lommaryd Aneby 7E 3g SV Älgön Lägenhetsbe-
byggelse

1 torplämning/hembygdsföreningen 164. 6415206 1430105 Förundersökning 2004-09-14

HH014 - Lommaryd Aneby 7E 3g SV Älgön Brott/täkt Område, 25x15 m (N-S) med 2 täktgropar, varav en grop är
ca 8x10 m stor, ca 1,80 m djup. Vallarna är ca 0,40 m breda,
ca 0,15 m höga. Öppning mot NNO. 10 m S därom ligger en
grop, ca 4x6 m stor, ca 1,10 m djup. Vallarna är ca 0,40 m
breda, ca 0,15 m höga. Öppning mot SÖ.

6415152 1430022 Ingen åtgärd 2004-09-14

HH015 - Lommaryd Aneby 7E 3g SV Helarp,
Röhälla

Boplatsläge Lämpligt läge för stenåldersboplats med tanke på topografi
och lösfynd av skafthålsyxa av bergart (RAÄ236).
Fyndplatsen är visserligen okänd, men har påträffats inom
Röhällas ägor.

6416633 1431712 Arkeologisk
utredning etapp II

2004-09-14

HH016 - Lommaryd Aneby 7E 3g SO Nystorp Röjningsröse Område med 2 röjningsrösen, varav ett röse är ca 4 m i
diam, ca 0,5 m h. Stenarna är ca 0,2-0,4 m st. 7 meter NO
därom ligger ett röse, ca 5 m i diam, ca 0,7 m h. Stenarna är
ca 0,3-0,5 m st.

6417216 1432718 Ingen åtgärd 2004-09-22

HH017 - Lommaryd Aneby 7E 3g SO Nystorp Färdväg Äldre vägsträckning, enligt laga skifteskarta 1862 (akt 78
Lommaryds sn) ca 90 m l (NV-SO) och ca 3-4 m bred.

6417305 1432748 Återställning 2004-09-22
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JG001 Järsnäs Jönköping 7E 2f NV Ryd Röjningsröse Impediment med större röjningsröse, oregelbunden form
och fyllt med ca 0,2-0,8 m stora stenar

6412494 1425115 Sentida Ingen åtgärd 2004-09-29

JG002 Järsnäs Jönjöping 7E 2f NV Ryd Röjningsröse Mindre, oregelbundet röjningsröse och fyllt med ca 0,3-0,9
m stora stenar

6412490 1425066 Sentida Ingen åtgärd 2004-09-28

JG003 Järsnäs Jönköping 7E2f NV Ryd Boplatsläge Boplatsläge. Fyndplatser och uppgift om hällkistor i
närområdet

6412595 1425414 Arkeologisk
utredning etapp II

2004-09-28

JG006 Lekeryd Jönköping 7E 1e SV Hestra Område med
fossil åker

Äldre odlingsyta med terrasskant i öst-västlig sträckning.Ca
30 år gammal skog på ytan samt två röjningsrösen.

6407065 1420438 Sentida Ingen åtgärd 2004-09-28

JG007 Järsnäs Jönköping 7E 2f NV Ryd Övrigt Flyttblock, ett flertal större spektakulära flyttblock 6412934 1427425 Ingen åtgärd 2004-09-28

JG008 Lekeryd Jönköping 7E 0d NO Ebbarp Fossil åker Område med minst sju röjningsrösen. Det största är ca 5m i
diam, det minsta ca 1m i diam. Stenstorlek ca 0,1-0,6 i
diam. Ev vägbank i områdets södra del.

6404559 1418852 Förundersökning 2004-09-29

JG010 Lekeryd Jönköping 7E 0d NO Munkebo Röjningsröse Röjningsröse, ca 10 m i diam fyllt med ca 0,3-0,6 m i st
stenar.

6403190 1418735 Sentida Ingen åtgärd 2004-09-29

JG011 Lekeryd Jönköping 7E 0d NO Ebbarp Fossil åker Område, ca 170x25-60 m (NNO-SSV) med större,
stenmursliknande odlingsrösen.

6403702 1418678 Sentida Ingen åtgärd 2004-09-29

JG012 Lekeryd Jönköping 7E 0d NO Ebbarp Fossil åker Område, ca 90x25 (NNO-SSV). Inom området är ca 10
mindre röjningsrösen längs med åkerkant, ca 1-2 m i diam
fyllda med 0,1-0,2 m st stenar

6403926 1418790 Ingen åtgärd 2004-09-29

JG013 Lekeryd Jönköping 7E 0d NO Ebbarp Hägnad Stenmur med påförd röjningssten 6404049 1418816 Återställning 2004-09-29

JG014 Lekeryd Jönköping 7E 0d NO Klackarp Röjningsröse Ovalt röjningsröse, ca 5x3 m fyllt med 0,3-0,6 m st stenar. 6402623 1418760 Ingen åtgärd 2004-09-29

JG015 Lekeryd Jönköping 7E 0d NO Klackarp Röjningsröse Två stentippar, den ena är ca 4x2 m och den andra är ca
6x3,5 m. 0,4 -0,6 m höga med 0,2-0,8 m st stenar.

6402511 1418703 Ingen åtgärd 2004-10-04

JG016 Lekeryd Jönköping 7E 0d SO Eskilstorp Röjningsröse Ovalt röjningsröse, ca 10x3 m och ca 0,5 hög med 0,4-1 m
st stenar.

6401890 1418547 Sentida Ingen Åtgärd 2004-10-04

JG017 Lekeryd Jönköping 7E 0d SO Klackarp Röjningsröse Ovalt röjningsröse, ca 8x4 m och ca 1m högt med 0,2-0, m
st stenar.

6402249 1418569 Ingen åtgärd 2004-10-04

JG018 Lekeryd Jönköping 7E 0d SO Klackarp Röjningsröse Ovalt röjningsröse, ca 10x5 m och ca 1 m högt med 0,2-0,8
m st stenar.

6402299 1418624 Ingen åtgärd 2004-10-06

JG019 Lekeryd Jönköping 7E 0d SO Klackarp Boplats Boplatsläge 6402112 1418531 Arkeologisk
utredning etapp II

2004-10-06

JG020 Lekeryd Jönköping 7E 0d SO Eskilstorp Hägnad Stenmur med påförd röjningssten 6401990 1418540 Återställning 2004-10-06

JG021 Lekeryd Jönköping 7E 0d SO Eskilstorp Hägnad Stenmur, kraftigt raserad. 6401748 1418743 Ingen åtgärd 2004-10-07

JG022 Lekeryd Jönköping 7E 2e SO Eskilstorp Hägnad Stenmur, ca 130 m l. 6401620 1418338 Återställning 2004-10-07

JG023 Järsnäs Jönköping 7E 2e SO Torkels-
torp

Röjningsröse Område med två röjningsrösen i öppen åkermark. 6411281 1423898 Ingen åtgärd 2004-10-07

JG024 Järsnäs Jönköping 7E 2e SO Stockeryd Hägnad Stenmur 6411571 1424508 Återställning 2004-10-07

JG025 Järsnäs Jönköping 7E 2e SO Holma,
Makebo

Boplats Boplatsäge 6410692 1423682 Arkeologisk
utredning etapp II

2004-10-07

JG026 Öggestorp Jönköping 7E 0d SV Ulvsnäs Fossil åker Röjningsröseområde 165x140 m (N-S) med minst 10 rösen
ca 1-3 m i diam och ca 0,3 0,5 m h av 0,3-0,5 m st stenar.

6401096 1417264 Förundersökning 2004-10-07
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JG027 Öggestorp Jönköping 7E 0d SV Ulvsnäs Hägnad Stenmur, raserad 6400544 1417264 Ingen åtgärd 2004-10-07

JG028 Öggestorp Jönköping 7E 0d SV Rommel-
sjö

Fossil åker Område 150x135 (N-S) med röjningsrösen i granplantering,
minst 4 rösen, 2-4 m i diam, ca 0,4 m höga med ca 0,2-0,4
m st stenar.

6400134 1416334 Ingen åtgärd 2004-10-08

JG029 150:1 Öggestorp Jönköping 7E 0d SV Öggestorp Grav Kvadratisk stensättning 6400020 1416246 Förundersökning
om berörs

2004-10-08

JG030 172 Öggestorp Jönköping 6E 9d NV Rommel-
sjö

Fossil åker Röjningsrösen, minst 40. Ca 1,5-4 m i diam, 0,3-0,5 m höga
med 0,2- 0,6 m st stenar. Ingår förmodligen i Raä 172:1

6399288 1415775 Förundersökning 2004-10-08

JG031 172 Öggestorp Jönköping 6E 9d NV Rommel-
sjö

Fossil åker Röjningsrösen, minst 12. Ca 1-4 m i diam, 0,2-0,4 m höga
med ca 0,1- 0,3 m st stenar.

6398944 1415568 Förundersökning 2004-10-08

JG032 140 Öggestorp Jönköping 6E 9d NV Rommel-
sjö

Plats med namn
och tradition/
Hägnad

Åkern benämns Åsa och skall eventuellt indikera ett
övergivet torp. På platsen finns en stenmur i sämre skick.

6398582 1415407 Berörs ej Ingen åtgärd 2004-10-08

JG033 Öggestorp Jönköping 6E 9d NV Rommel-
sjö

Fossil åker Röjningsrösemråde 175x100 m ((NO-SV) med ca 20
röjningsrösen, 3-6 m i diameter. Rösena är 0,3-0,6 m höga
med 0,3-0,6 m stora stenar.

6398315 1415274 Sentida Ingen åtgärd 2004-11-25

JG034 Öggestorp Jönköping 6E 9d NV Rommel-
sjö

Fossil åker Område med röjningsrösen, ca 180x85 m (NO-SV). På
områdets norra del ligger på åkerimpedimenten
röjningsrösen av sentida karaktär. På södra delen ligger ca 5
röjningsrösen av äldre karaktär, 1-2 m i diameter, ca 0,2-0,3
m höga med 0,1-0,3 m stora stenar.

6398177 1415171 Förundersökning 2004-11-25

JG035 Öggestorp Jönköping 6E 9c NO Rommel-
sjö

Fossil åker Område 150x110 m (N-S)med minst tre röjningsrösen, ca 4-
5 m i diameter och ca 0,4 höga samt ett ovalt, ca 5x2 m.

6397723 1414706 Sentida Ingen åtgärd 2004-11-26

JG036 Öggestorp Jönköping 6E 9c SO Rommel-
sjö,
Målen

Fossil åker Område 350x70-105 m (NO-SV) med minst 30
röjningsrösen, ca 2-5 m i diameter och ca 0,4-0,5 m höga.

6397192 1414477 Sentida Ingen åtgärd 2004-11-26

JG037 125 Öggestorp Jönköping 6E 9c SO Målen Lägenhetsbe-
byggelse

Torplämning 180x160 m (N-S) med omgivande
röjningsrösen av sentida karaktär. Rösena är ca 3-5 m i
diameter och 0,3-0,5 höga samt övermossade.

6396522 1414070 Förundersökning 2004-11-26

JG038 Öggestorp Jönköping 6E 9c SO Målen Fossil åker Område 120x95 m (NV-SO) med ca 11 röjningsrösen, ca 2-
5 m i diameter och ca 0,2-0,4 m höga med 0,2-0,4 m stora
stenar.

6396122 1414104 Förundersökning 2004-11-26

JG039 Öggestorp Jönköping 6E 9c SO Målen Fossil åker Område med röjningsrösen, ca 90x90 m (N-S) 6395834 1414075 Förundersökning 2004-11-26

JG040 165 Öggestorp Jönköping 6E 9c SO Målen Fossil åker Område 245x60-125 m (NV-SO) med minst tio
röjningsrösen. Rösena är höga och toppiga.

6395770 1413950 Förundersökning 2004-11-26

JG041 Öggestorp Jönköping 6E 9c SO Målen Fossil åker Område 235x110 m (NV-SO) med minst 10 röjningsrösen.
Rösena är låga och av äldre karaktär

6395577 1414088 Förundersökning 2004-11-26

JG042 Öggestorp Jönköping 6E 9c SO Esbjörna-
bo

Fossil åker Område 350x45-80 m (N-S) med röjningsrösen. I södra
delen ca 3 rösen av mindre karaktär, ca 1,5 m i diam och ca
0,3 m h. I den norra delen av området minst 10 röjnings-
rösen 3-7 m i diam och upp till en m h. Stenar 0,3 -0,7 m.

6395079 1413910 Sentida Ingen åtgärd 2004-12-09

JG043 22:1 Ödestugu Jönköping 6E 8c SO Hässlebo Grav Enl. fornminnesregistret plats för eventuell grav. Vid
inventeringen upptäktes sot och kollinser i den upplöjda
marken.

6391707 1414004 Förundersökning 2004-12-13



Bilaga 1Objekt Raä nr Socken Kommun Kartblad Traktnam Typ Beskrivning X Y Anmärkning Åtgärdsförslag Datum

JG044 22:2 Ödestugu Jönköping 6E 8c SO Hässlebo Grav Stensättning, rund, 6 m i diam. och ca 0,3 m hög. 0,1-0,4 m
st. stenar. Bevuxen med en tall. Enligt fornminnesregistret
en trolig grav. Bevakningsobjekt.

6391637 1413955 Förundersökning 2004-12-13

JG045 Ödestugu Jönköping 6E 8c SO Tolarp Fossil åker Område 150x65 m (NO-SV) med minst 15 röjningsrösen, 3-
5 m i diam, 0,3-0,5 m höga med ca 0,2-0,4 m st stenar.

6391034 1412641 Sentida Ingen åtgärd 2004-12-13

JG046 137:1 Ödestugu Jönköping 6E 8c SV Tolarp Lägenhetsbe-
byggelse

Röjningsröseområde 370x120 m (Ö-V) tillhörande en
torplämning. Fler än 25 röjningsrösen, 3-5 m i diameter,
0,3-0,5 m höga med 0,2-04 m st stenar. Kallmurade rösen
vid klippkant i områdets östra del.

6390772 1412275 Förundersökning 2004-12-14

JG047 Ödestugu Jönköping 6E 8c SV Tolarp Fossil åker Område 210x30-80 m (ONO-VSV)med ca 20 röjningsrösen
tillhörande torpet Driften. 1,5 - 7 m i diam, 0,3 - 1,2 m höga
med 0,1 - 0,5 m st stenar. Terrasseringar.

6390608 1412083 Förundersökning 2004-12-14

JG048 Ödestugu Jönköping 6E 8c SV Tolarp Röjningsröse Enstaka röjningsröse, ca 3 m i diam, ca 0,2 högt med 0,1-0,5
st stenar. Kan höra samman med fornl 260 strax söder om
objektet.

6390094 1411347 Ingen åtgärd 2004-12-14

JG049 264 Ödestugu Jönköping 6E 8c SV Ödestugu Fossil åker Område 110x80 m (Ö-V) med röjningsrösen, ca 3-5 m i
diam.

6390175 1410356 Berörs ej Förundersökning
om berörs

2004-12-15

LK
001

Lommaryd Aneby 7E 3h NV Gränse-
ryd

Fossil åker Röjningsröseområde, ca 35 x 55 m (NV-SO), bestående av
ett knappt tiotal  (ca 5-7) röjningsrösen. Dessa har flack
profil, runda, 2-3 m i diam och 0,2-0,4 m h, av 0,2-0,3 m st
stenar. Övermossade och till stor del beväxt med äldre gran-
och tallskog. Området avgränsas i Ö av mindre skogsväg
och i V av sankmark.

6419298 1435106 Förundersökning

LK
002

Lommaryd Aneby 7E 3h NV Gränse-
ryd

Fossil åker Röjningsröseområde, ca 200 x 50-80 m (NV-SO), bestående
av ett drygt 20-tal odlingsrösen. Dessa är vanligen flacka,
runda, 2-3 m diam, 0,3-0,4 m h av 0,10-0,40 m st stenar.
Delvis övermossade. I N delen finns enstaka röjningsrösen
vilka är upp till 5 m i diam och 1,2-1,5 m h av 0,3-0,4 m
stora stenar, ej övermossade och synes vara senare anlagda.
Inom röjningsröseområdets V-SV del finns ca 5 röjnings-
rösen vilka är skadade av markberedning

6419417 1435279 Förundersökning

LK
003

Lommaryd Aneby 7E 3h NV Gränse-
ryd

Lägenhetsbe-
byggelse

Plats för torp?  3x4 m, 1,2 m h av 0,3-0,5 m st stenar
omedelbart S om berg i dagen. I N kanten av hygge, 11 m V
om mindre skogsväg. Lämningen skyltad: 196 (Litt:
Engström 1966 s 202).

6419490 1435317 Förundersökning

LK004 Lommaryd Aneby 7E 3h NV Gränse-
ryd,
Ulgestorp
Örjestorp

Lägenhetsbe-
byggelse

Område med odlingslämningar, (650 X 350 (N-S), m.
Området innehåller röjda ytor, åkerytor, stenmurar,
odlingsrösen, torplämningar (se 005, 006, 008, 009) brunn,
fägata, potatisgropar, äldre brukningsvägar

6419870 1435519 Förundersökning

LK005 Lommaryd Aneby 7E 3h NV Örjestorp Lägenhetsbe-
byggelse

Torplämning, bestående av 1 husgrund och 1 spismurrest.
Husgrunden är 8x 6,5 m (N -_S), med 0,3 m h stensyll.
Spimurrest i N, 2x2 m, 0,4- 0,5 m h av upp till 1 m st stenar.
Övermossad. Lämningen skyltad: 113.(Litt: Engström 1966
s 142).

6419529 1435535 Berörs ej? Förundersökning
om berörs
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LK006 Lommaryd Aneby 7E 3h NV Gränse-
ryd

Lägenhetsbe-
byggelse

Torplämning, bestående av 1 husgrund, 1 spismurrest i N, 1
stensatt grop i S. Husgrunden är  3x10 m (N-S). Stensyll
tydligt urskiljbar i NV och NO, 0,3 m h av 0,4-0,5 m st
stenar. Ev tröskelsten i ONO. Spismurrest i N, 3x3 m, 1,3 m
h av 0,3-0,6 m st stenar. Stensatt grop i S, delvis igenrasad,
kvadratisk, 1,3 m i sida 0,7 m dj.  Lämningen Övermossad.
Beväxt med tre granar och en björk. 5 m Ö om bergsklack
på fastighetsgräns, i S kanten av granplantering. Lämningen
skyltad: 34.(Litt: Engström 1966 s 79).

6419793 1435540 Berörs ej Förundersökning
om berörs

LK007 Lommaryd Aneby 7E3hNV Örjestorp Fossil åker Röjningsröseområde, ca 130 x 160 m (N-S), bestående av
ett 20-tal röjningsrösen. Dessa är i allmänhet runda,  3-4 m i
diam, 0,2-0,4 m h, av 0,3-0,4 m st. stenar.  Övermossade.
Flacka, nedsjunkna. Ålderdomlig karaktär. I moränbunden,
kuperad skogsmark; gran, tall. Området gränsar i N och NV
till område (LK004)  med odlingslämningar av senare
karaktär.

6419715 1435654 Förundersökning

LK008 108:1 Lommaryd Aneby 7E 3h NV Hullaryd Lägenhetsbe-
byggelse

Torplämning,"Klövsten", bestående av 1 husgrund, 1
spismurrest i Ö. Husgrunden är 5 x 8 m (NNO-SSV) med
delvis synlig stensyll i S, Ö, 0,10-0,3 m h,  av 0,4-0,6 m st
stenar. Spismurrest i Ö 1,5 x 1,5 m , 1,2 m h. Lämningen
övermossad. Beväxt med 5 granar och 1 en. På platsen
växer vildapel, syrén, björk, gran, rönn. Lämningen skyltad:
33. (Engström 1966 s 77).

6419810 1435657 Förundersökning
om berörs

LK009 Lommaryd Aneby 7E 3h NV Hullaryd Lägenhetsbe-
byggelse

Torplämning, bestående av 1 husgrund, 1 spismurrest i N, 1
grop i utanför N sidan. Husgrunden är 6 x 7,5 m (N-S) med
delvis synlig stensyll i  S, V, Ö, 0,2-0,3 m h. och hörnsten i
SV, 0,5 m st. Syllstenarna är 0,4-0,6 m st. Spismurrest i N,
3x3 m, 0,7 m h. med sten och tegelrester. Grop vid N
utsidan, 1,5 x 2 m, 0,3 m dj.  Lämningen beväxt med 8
granar. Lämningen skyltad: 32. (Litt: Engström 1966, s 76).

6419944 1435513 Berörs ej Förundersökning
om berörs

LK010 Lommaryd Aneby 7E 4h SV Hullaryd Fossil åker Röjningsröseområde, 30x20 m, (Ö-V), bestående av ca fem
röjningsrösen, 2-3 m i diam, 0,1 m h, 0,2-0,3 m st.
stenar.Övermossade. Flack profil, av äldre karaktär.I
skogsmark, svag N-sluttning, moränmark. Gränsar  i N  och
V mot mindre skogsvägar.

6420270 1435950 Förundersökning

LK011 Lommaryd Aneby 7E 4h SV Hullaryd Område med
fossil åker

Område med odlingslämningar, ca 100x 70 m, (Ö-V),
bestående av relativt sena stengärdesgårdar, 20 resp 67 m l,
1,0 m br, 0,2-0,3 m h, av 0,2-0,4 m st. stenar, delvis
övermossade samt ca 2-4 odlingsrösen, 3 m i diam, 0,2-0,3
m h, av 0,2-0,4 m st. stenar. Övermossade.

6420560 1436390 Återställning av
stenmurar

LK012 Lommaryd Aneby 7E 4h SV Hullaryd Övrigt Stor ek - bör bevaras.  I SÖ kanten av åker, intill väg. 6420685 1436499 Ingen arkeologisk
åtgärd

LK013 Lommaryd Aneby 7E 4h SV Norrby Boplatsläge Flackt krönläge  500x50m (NO-SV)  inom
ledningssträcknig. I stenröjd åkermark. Bra grav- och
boplatsläge.

6421660 1437280 Arkeologisk
utredning etapp II
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LK014 Lommaryd Aneby 7E 3g NO Gränse-
ryd

Fossil åker Röjningsröseområde, ca 200 x 15-25 m (N-S), bestående av
ett 10-tal odlingsrösen. Dessa är i allmänhet runda, 2x2-3x3
m i diam, 0,3 - 0,4 m h av 0,2-0,4 m st stenar. Övermossade.
Flack, nedsjunken form. Kuperad, moränbunden skogsmark
(gran).Omedelbart Ö om väg.

6418920 1434990 Berörs ej om
ledningen
dras V
omväg.

Förundersökning
om berörs

LK015 Lommaryd Aneby 7E 4h SV Norrby Hägnad Stenmur, ca 290 m l, 1,5-2,0 m br, 0,5-0,8 m h av 0,4-1,0 m
st stenar. Löper längs N kanten av åker och längs S sidan av
mindre brukningsväg. Inte särskilt vällagd.

6421492 1437092 Återställning

LK016 Lommaryd Aneby 7E 4h SV Norrby Hägnad Stenmur, ca 210 m l, 1,0 m br, 0,5 m h av 0,4-0,8 m st
stenar. Inte särskilt vällagd.

6421486 1437134 Återställning

LK017 Lommaryd Aneby 7E 4h SV Norrby Hägnad Stenmur, ca 380 m l, 1,0 m br, 0,5-0,8 m h, av 0,4-1,2 m st
stenar. Inte särskilt vällagd. Mer röjningssten än stenmur.

6421410 1437057 Återställning

LK018 lommaryd Aneby 7E 4h SV Norrby Hägnad Odlingsröse, 13 x 10x8 m (Ö-V), av 0,2-1,1 m st stenar. I
mitten mindre sten, i kanten större. Belägen i åkermark

6421300 1437019 Kan undvikas
vid detaljplan

Återställning

LK019 Lommaryd Aneby 7E 4h SV Norrby Hägnad Stenmur/odlingssten, av glest spridd odlingssten som 55 m
längre Ö övergår till en mer vällagd stenmur, 0,5 m h av
0,4-0,7 m st stenar. Avgränsar två åkerytor.
Belägen 5 m Ö om odlingsröse (018) i åker.

6421294 1437038 Återställning

LK020 Lommaryd Aneby 7E 4h SV Norrby Röjningsröse Stentipp, 20 x 65 m (N-S), kilformad, 0,5-3,0 m h i V-
sluttning i åkermark.

6421250 1437024 Kan undvikas
vid detaljplan

Ingen åtgärd

LK021 Lommaryd Aneby 7E 4h SV Norrby Hägnad Stenmur/odlingssten, Ö-V, 1, m h, oregelbunden, ställvis
gles, 0,4-1,2 m st stenar, ansamlingar av småsten 0,1-0,3 m
st. I åkermark.

6421114 1437016 Berörs ej Återställning

LK022 Lommaryd Aneby 7E 4h SV Norrby Röjningsröse Odlingsröse, 20x4-5 m (NNO-SSV), 0,5-1,3 m h, bestående
av 0,5-1,3 m st stenar. Övermossad.

6421099 1436893 Kan undvikas
vid detaljplan

Ingen åtgärd

LK023 Lommaryd Aneby 7E 4h SV Norrby Färdväg Hålväg, ca 15 m l, (NNO-SSV) 1,5 m br, 0,5 m dj.
Omedelbart NV om odlingsröse (022). Används som
körväg, väl frekventerad djurstig.

6421102 1436894 Förundersökning
om berörs

LK024 Lommaryd Aneby 7E 4h SV Norrby Röjningsröse Stentipp nedanför och V om åker. 6420797 1436513 Ingen åtgärd

LK025 Lommaryd Aneby 7E 4h SV Norrby Fångstanläggning Fångstgrop, 6 m i diam 1,5-1,6 m dj. Svagt sluttande inre
kanter. Flack botten. Runt kanten är en vall,  2 m br, 0,15-
0,25 m h. Övermossad. Vid provstick framkom endast sand
och humus. Sten tippad i gropen fr Ö, förmodligen
odlingssten, ett 20-tal, 0,4-0,6 m st.

6420965 1436613 Kan undvikas
vid detaljplan

Förundersökning
om berörs

LK026 Lommaryd Aneby 7E 4h SV Norrby Röjningsröse Röjningsröse, 6x4 m (Ö-V), 1,0 m h, av 0,4-1,2 m st stenar.
Omedelbart N om [LK027]. I åkermark.

6421531 1437093 Kan undvikas
vid detaljplan

Ingen åtgärd

LK027 Lommaryd Aneby 7E 4h SV Norrby Hägnad Stenmur, ca 160 m l (VNV-OSO),1,0 m br, av 0,4-1,2 m st
stenar. Oregelbunden, ställvis gles.

6421518 1437163 Återställning

LK028 Lommaryd Aneby 7E 4h SV Norrby Hägnad Odlingssten/Stenmur,ca 125 m l (Ö-V, NV-SO) 2 m br, 0,3-
1,0 m h av 0,4-1,2 m st stenar. Inte särskilt vällagd.

6421725 1437334 Återställning

LK029 Lommaryd Aneby 7E 4h SV Norrby Hägnad Stenmur, l ca 103 m (NNV-SSO), 1,5 m br, 1,0-1,2 m h av
0,25-1,5 m st stenar.

6421710 1437356 Återställning

LK030 363:1 Lommaryd Aneby 7E 4h SV Norrby Fossil åker Röjningsröseområde, 100-780x80-630 m (N-S) 6421710 1437356 Förundersökning
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LK031 Lommaryd Aneby 7E 4h SV Norrby Hägnad Stenmur, ca 130 m l (Ö-V), 2 m br, 0,5-0,6 m h av 0,10-0,4
m st stenar.

6421756 1437449 Återställning

LK032 Lommaryd Aneby 7E 4h SV Norrby Hägnad Stenmur, ca 80 m l (N-S), 1,2-2,2 m h, 2,5 m br. I botten en
mycket vällagd stenmur, typ skalmur av 0,2-0,5 m st stenar.
Ovanpå större odlingssten sekundärt pålagt upptill 1,5 m st.
Under stenmuren finns lämningar efter äldre röjningsrösen.

6421786 1437481 Återställning

LK033 Lommaryd Aneby 7E 3g NO Gränse-
ryd

Hägnad Stenmur, ca 175 m l, (N-S, Ö-V), 0,4-0,5 m h, 1,5-2,0 m br
av 0,4-0,5 m st stenar. Delvis övermossad. I flack
skogsmark, föryngringsyta, granskog. Enstaka odlingsrösen,
oregelbundna, 2-4 m i storl av 0,4-0,6 m st stenar i
anslutning till stenmuren.

6418341 1433675 Återställning

LK034 Lommaryd Aneby 7E 3g NO Gränse-
ryd

Hägnad Stenmur, ca 50 m l (VNV-OSO), 1,0-1,4 m h, 3,0 m br,
bestående av 0,2-0,4 m st stenar. Övermossad.

6418336 1433654 Återställning

LK035 Lommaryd Aneby 7E 3g NO Gränse-
ryd

Hägnad Stenmur, ca 8 m l (NNV-OSO), 3 m br, 0,5-0,7 m h av 0,2-
0,6 m st stenar. Omedelbart Ö därom röjningssten i åkerkant
och i N mot sluttning.

6418362 1433558 Återställning

LK036 Lommaryd Aneby 7E 3g NO Gränse-
ryd

Hägnad Stenmur, ca 156 m l, (NNV.SSO, N-S), 2,5 m br av 0,2-0,4
m st stenar,vällagd. Ovanpå påförd odlingssten. Delvis
övermossad.

6418371 1433531 Återställning

LK037 Lommaryd Aneby 7E 3g NO Bohult Röjningsröse Odlingssten i åkerkant, ställvis stenmur. 6418368 1433477 Ingen åtgärd

LK038 Lommaryd Aneby 7E 3g NO Bohult Brott/täkt Stenbrott, 8x 10 m (NNV-SO). Inhak i berg, mot NV. I ytan
enstaka stenblock. Övermossad.

6418347 1433423 Ingen åtgärd

LK039 Lommaryd Aneby 7E 3g NO Bohult Röjningsröse Röjningsrösen, 2 st, 2 m i diam, 0,4 m h, av 0,2-0,3 m st
stenar. I skogsmark.

6418371 1433531 Kan undvikas
vid detaljplan

Ingen åtgärd

LK040 86:1 Lommaryd Aneby 7E 3g NO Bohult Plats med
tradition

Hälsokälla, Bohultakälla, 4x2 m (N-S), Enligt Raä-
inventeringen 1954 ansågs källans vatten vara hälsosamt
och ibland samlades här bygdens ungdom för att dricka av
vattnet och dansa vid källan. Denna sed upphörde för 50 år
sedan (noterades 1986).

6418371 1433531 Förundersökning
om berörs

LK041 197:1 Lommaryd Aneby 7E 3g NO Bohult Lägenhetsbe-
byggelse

Torplämning, bestående av 1 husgrund, 1 spismurrest i N.
Husgrunden är 9x7 m (VSV-ONO), tydligast urskiljbar i SV
(hörn). Spismurrest i N, 1,5 m i sida, 0,7 m h. Övermossad.

6417837 1433053 Förundersökning

LK042 Lommaryd Aneby 7E 3g NO Bohult Röjningsröse Röjningsröse, 4 m i diam, 0,5 m h. Övermossad. 6417573 1432893 Ingen åtgärd

LK043 Lommaryd Aneby 7E 3g NO Bohult Lägenhetsbe-
byggelse

Plats för torplämning, markerad med skylt: 213. Inga
påtagligt synliga lämningar på platsen. Ev en stenrad 5 - 6 m
l, (N-S). Belägen i skogsglänta, 7 m Ö om skogsväg. Platsen
beväxt med småbjörk. Litt: Engström 1966, s 210.

6417681 1432981 Berörs Förundersökning

LK044 Lommaryd Aneby 7E 3g NO Bohult Röjningsröse Röjningsrösen, 2 st, 8x1,5 m resp. 9x2m med ca 12 m
inbördes avstånd (N-S). 0,5-1,0 m h, av 0,2-0,4 m st stenar.
Övermossad. I Ö kanten av granbeväxt åker, 16 m Ö om
väg, i V kanten av bergshöjd. Flack, moränbunden
skogsmark, granskog.

6417788 1433051 Tillhör
[LK045]

Förundersökning
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LK045 Lommaryd Aneby 7E 3g NO Bohult Lägenhetsbe-
byggelse

Torplämning, bestående av 1 spismurrest. Den är 2,5 m i
sida, 1,5 m h, består av tegel och sten. Övermossad. Beväxt
med björk och sly. Husgrunden avskuren av väg i Ö.
Omedelbart S om kalhygge. I området finns enstaka
odlingsrösen. Lämningen skyltad: 212. Litt: Engström 1966,
s 210.

6417819 1433027 Förundersökning

LK046 Lommaryd Aneby 7E 3g NO Norrby Boplatsläge Boplatsläge, ca 320 m inom ledningssträckning. Flack
sandmark.

6421034 1436711 Arkeologisk
utredning etapp II

LK047 346:1 Lommaryd Aneby 7E 3g NO Gränse-
ryd

Fossil åker Röjningsröseområde, 830-800 m (N-S). I området finns
röjningsrösen, 3-4 m i diam , 0,3-0,5 m h av 0,2-0,4 m st
stenar. Övertorvade. Kuperad moränmark, skog. Markerat
område i gasledningssträckningen markerar förtätning av
röjningsrösen, inom ett ca 140 x 80 m stort område, (NO-
SV) ca 20- tal röjningsrösen.

6418405 1434057 Förundersökning

LK048 363 Lommaryd Aneby 7E 4h SO,
7E 4h SV

Norrby,
Noby

Fossil åker Röjningsröseområde.  Utvidgat mot Ö. 135x100 m (N-S).
Ingår i RAÄ 363

6421862 1437855 Förundersökning

LK049 Lommaryd Aneby 7E 4h SO Noby Boplatsläge Flackt krönläge i åkermark. 6422208 1438220 Arkeologisk
utredning etapp II

LK050 49 Linderås Tranås 7E 4h SO Vallåkra Vägmärke Milstolpe av kalksten, 0,8 m h, 0,5 m bred vid basen.
Inskrift mot Ö: 1/4 mil.

6424217 1438751 Kan undvikas
vid detaljplan

LK051 363 Lommaryd Aneby 7E 4h SV Norrby Grav? Stensättning? (rest av stensättning alt större odlingsröse),
varav södra delen bevarad och N delen bortplöjd,
halvcirkelformad. 10 x 4 m (Ö-V), 0,5 m h. I ytan 0,3-0,8 m
st stenar, varav en del utgör påförd odlingssten. Övertorvad.
Anläggningen kan utgöra ett odlingsimpediment. Bör
utredas.

6421719 1437381 Arkeologisk
utredning etapp II


