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Figur 1. Utdrag ur ekonomiska kartans blad Törestorp 6D 0g och Hillerstorp 6D 1g. Utredningsområdet markerat med rött och förunder-
sökningsområde A och C markerade med lila färg. Skala 1:10 000.
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Inledning
I september 2004 genomförde Jönköpings läns museum en arkeologisk 
förundersökning inför byggnation av nya bostäder inom fastighet Österskog 
1:16. Tidigare under sommaren hade en utredning gjorts. Anläggningarna 
koncentrerades då till tre mindre delområden. Med utgångspunkt från de ny-
upptäckta fornlämningarna beslutade länsstyrelsen att två av dessa områden 
- totalt ca 8000 m², skulle förundersökas under hösten 2004. Förundersökningen 
beställdes av Tekniska kontoret i Gnosjö kommun. Fält- och rapportansvarig 
var Jenny Ameziane, extra antikvarie på Jönköpings läns museum. 

Målsättning och metod
Förundersökningens syfte var att avgränsa och närmare karaktärisera de nypå-
träffade lämningarna. Kunskapsläget avseende förhistoriska boplatser i Gnosjö 
kommun är mycket begränsat. Därför är det av stort lokalhistoriskt intresse 
att närmare beskriva och datera lämningarna. Slutligen var målsättningen att 
avgöra om ytterligare åtgärder behövs inom området.

Förundersökningsarbetet innefattade sökschaktsgrävning, med grävmaskin, 
inom de berörda ytorna. Matjorden, som var 0,15-0,25 meter djup, banades 
av skiktvis ned till alven. Denna bestod av sandig silt med enstaka inslag av 
grus. Anläggningarna grävdes ut med hjälp av skärslev. Alla anläggningar 
dokumenterades i plan och profil genom ritningar i skala 1:20 och foton. 
Anläggningar och schakt mättes in med totalstation. Kolprover samlades in 
för vedartsbestämning och datering enligt 14C-metoden.

     

Topografi
Förundersökningsområdet ligger ca 500 meter norr om samhället Törestorp, 
på ca 185-195 meters höjd över havet, i ett kuperat odlingslandskap bestående 
av markanta sluttningar och platåer. Österskog är beläget på en höjdrygg som 
i väster avgränsas av enstaka högre toppar.  

Figur 2. Härden A1 rensas i plan med 
skärslev.

Figur 3. Utsikt mot platå inom förundersökningsområde A. Foto från nordväst. 
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I sydost och öster breder ett våtmarksområde ut sig. En knapp kilometer öster om 
undersökningsområdet rinner Storån. Ån kringgärdas av flacka odlingsmarker 
och drygt 500 meter öster om denna tar det omfångsrika naturområdet Store 
Mosse vid. Områdena närmast Store mosse och Storån har varit sanka och nyttjats 
som ängsmarker. 

Förundersökningsområdet består av öppen åkermark kantad av blandskog. 
Några enstaka större stenblock är synliga i markytan. Norra delen av under-
sökningsområdet angränsar till en mindre skogsbevuxen yta med sankmark 
och stora markfasta block. Topografi och fornlämningsmiljö finns noggrannare 
beskrivna i utredningsrapporten (Ameziane 2004). 

Fornlämnings- och kulturmiljö
I närheten av förundersökningsområdet finns sedan tidigare några registrerade 
lösfynd från stenåldern. Övriga lämningar består av sentida bebyggelseläm-
ningar, milstenar och en väghållningssten. Lösfynden pekar huvudsakligen 
mot en senneolitisk datering (2300-1700 f.Kr.). Den enkla skafthålsyxan kan 
dateras till senneolitikum eller äldre bronsålder (1700-1100 f.Kr.) och stam-
mar från en tid då jordbruk och boskapsskötsel fick en allt mer betydande 
roll. I övrigt lyser bronsåldern och järnåldern med sin frånvaro bland de re-
gistrerade fornlämningarna. Huvuddelen av lämningarna i närområdet är av 
sentida karaktär och speglar bygdens industriella arv och framväxten av den 
riksbekanta Gnosjöandan. Majoriteten av småindustrierna ligger längsmed 
åar och vattendrag (Ameziane 2004).     

Tidigare undersökningar
Under sommaren 2004 genomförde Jönköpings läns museum en arkeologisk 
utredning inom Österskog 1:16 m.fl. fastigheter. Anledningen var att ett antal 
nya bostadshus planerades inom området. I samband med utredningen drogs 
32 schakt och totalt framkom 14 anläggningar, fördelade på tre mindre del-
områden inom ytan (område A, B och C). Dessa bestod av spår av lämningar 
efter mänskliga aktiviteter i form av nedgrävningar och härdar av förhistorisk 
karaktär. De mättes in med GPS i ett första skede (Ameziane 2004). Läns-
styrelsen beslutade därefter om en förundersökning för att närmare avgränsa 
och karaktärisera lämningarna inom delområde A och C, där exploatering var 
mest aktuell.  
      Sommaren 2004 genomfördes en förundersökning av en stenåldersboplats i 
Häreryd med anledning av att en ny bro anlagts inom ett fornlämningsområde. 
Vid undersökningarna framkom ett antal fynd av bearbetad flinta som kunde 
dateras till mesolitisk tid, närmare bestämt maglemosekulturen 8000-6000 f. 
Kr (Gustavsson 2004, rapportmanus).   

Under 2003 och 2004 har Jönköpings läns museum på uppdrag av Sydkraft 
Gas genomfört utredningar av en 10,3 mil lång sträcka från Reftele i söder 
till länsgränsen i norr. Utredningarna är ett led inför byggnationen av en ny 
gasledning. En del av sträckan passerar genom Kulltorp och Kävsjö socknar 
i Gnosjö kommun. I samband med fältinventeringar inför gasledningen av 

Forn-
lämning

Beskrivning

RAÄ 1 håleggad tjocknackig 
flintyxa

RAÄ 2:1 nackdel av en båtyxa
RAÄ 2:2 fragment av enkel 

skafthålsyxa
RAÄ 2:3 grönstensyxa
RAÄ 17 milstolpe
RAÄ 93 kvarnlämning
RAÄ 94 backstugulämning
RAÄ 95 backstugulämning

RAÄ 96 kvarnlämning
RAÄ 97 bebyggelselämning
RAÄ 98 bebyggelselämning
RAÄ 104 milstolpe
RAÄ 105 industrilämning
RAÄ 107 bebyggelselämning
RAÄ 109 väghållningssten
RAÄ 110 sentida bebyggelse-

lämningar
RAÄ 155 bebyggelselämning

RAÄ 184 bebyggelselämning

RAÄ 189 bebyggelselämning
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ekonomiska kartans blad 6D 0g, där Österskog är beläget, påträffades bl.a. 
lämningar i form av ett gränsmärke, ett område med täkter samt ett lämpligt 
boplatsläge mellan Store mosse och Tyngels mosse (Engman 2004). I övrigt 
är antalet arkeologiska uppdrag i Gnosjö kommun få (Ameziane 2004). 

Resultat
Vid förundersökningen i Österskog drogs ett antal schakt invid de sedan tidigare 
framkomna anläggningarna, med syftet att avgränsa fornlämningsområdet. 

Figur 4. Schaktplan över område A.
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Lämningar efter mänskliga aktiviteter som t.ex. stolphål och härdar brukar van-
ligen förekomma på ytor som rent topografiskt är lämpliga att bebygga eller på 
annat vis uppehålla sig på. Schakten lades därför på strategiska platser inom ytan, 
där förhöjningar och platåer i landskapet antyder att marken kan ha utnyttjas för 
sådana syften.

Förundersökningsområdet begränsades i länsstyrelsens beslut till att omfatta en-
dast de områden som länsmuseet i utredningsrapporten benämnt A och C. Under 
utredningen framkom åtta anläggningar inom område A: tre härdar, en härdrest, 
tre nedgrävningar och ett stenskott stolphål. Inom område C framkom en härd 
och två nedgrävningar. I utredningen bedömdes anläggningarna endast okulärt 
(Ameziane 2004). Spridningen av anläggningar samt deras karaktär antydde att 
ytterligare lämningar borde finnas i närheten.

I samband med förundersökningen utökades schakten från sommarens utredning. 
Totalt påträffades endast tre nya anläggningar över hela förundersökningsytan, 
samtliga inom område A (bilaga 1). Detta var betydligt färre än vad som förväntats. 
Det topografiska läget tillsammans med spridningen av anläggningar från utred-
ningen antydde att området kunde ha använts som boplats under förhistorisk tid. 
Vid förundersökningen framkom dock inget som tyder på att ytan intensivutnyttjats 
under förhistorisk tid. 

Prover för vedartsbestämning och 14C-datering togs från två av anläggningarna: 
en härd (A1) och en härdgrop (A4). Det var de anläggningar som bedömdes ha bäst 
potential för analyser. I de nedgrävningar som undersöktes påträffades inget kol. 
Analyssvaren visade att den stora härden A1 innehöll ek, en trädart som har en 
hög egenålder. Eken kan i sällsynta fall bli upp mot 1000 år, men egentligen är 
den sällan över 500 år gammal. För dateringen innebär detta att eken redan kan 
ha varit flera hundra år gammal då den hamnade i härden (bilaga 2). Provsvaren 
från 14C-analysen visade på en datering till romersk järnålder 80-260 e.Kr. (91,4 
% sannolikhet) (bilaga 3a och 3b). 

Figur 5. Schaktplan över område C. 

Figur 6. Plan- och profilritning av härden A1 från 
sydväst. Skala 1:40.



9

Härdgropen A4 bestod av träslaget al som har en maximal ålder av 120 år. Det 
innebär att dateringen av detta prov är betydligt säkrare (bilaga 3). 14C-analysen 
pekar mot en datering till äldre bronsålder 1430-1250 f.Kr. (90,7 % sannolikhet) 
(bilaga 3a och 3b).     

Sammanfattning
Inför nybyggnation av bostadshus i Österskog, Kulltorp socken, Gnosjö kommun 
genomförde Jönköpings läns museum hösten 2004 en arkeologisk förundersökning 
för att avgränsa och närmare karaktärisera de fornlämningar som framkommit 
vid utredningen tidigare samma år. 

  I en sluttning på höjderna vid Österskog framkom en härdgrop som kunde 
dateras till 1430-1250 f.Kr. Bara 40 meter därifrån, på toppen av en av de naturliga 
platåerna i landskapet låg en härd som kunde dateras till 80-260 e.Kr. – alltså två 
skilda bruksperioder. Inga av anläggningarna innehöll några fynd eller strukturer 
som har gått att funktionsbestämma närmare. Förutom härden och härdgropen 
har några mindre nedgrävningar påträffats i närheten, men dessa var så få till 
antalet att några vidare slutsatser inte har kunnat dras. Möjligen kan man utifrån 
topografiska förutsättningar tänka sig att eventuella boplatser har legat på höjden 
nära bykärnan. Där har också flera lösfynd registrerats sedan tidigare.

Österskog ligger på ett topografiskt gynnsamt läge med goda odlingsjordar och 
milsvid utsikt över det omgivande landskapet. Att förhistoriens människor lockats 
hit är inte särskilt egendomligt. Även om inga spår av boplatslämningar har säkrats 
vet vi att människor uppehållit sig på platsen redan under äldre bronsålder.   

Åtgärdsförslag
Länsmuseet anser inte att det är nödvändigt med några ytterligare åtgärder inom 
de aktuella ytorna förundersökningsområde A och C. Inför fortsatta exploateringar 
inom det ursprungliga utredningsområdet bör dock även område B genomgå en 
förundersökning. 

Lösfynd från närområdet pekar mot neolitisk tid, eller rent av äldre bronsålder. 
Mycket få lämningar från bronsålder och järnålder har tidigare påträffats i Gnosjö 
kommun, därför är det av stort allmänt och lokalhistoriskt intresse att öka kun-
skapen om dessa perioder av bygdens historia. Topografiskt finns flera möjliga 
boplatsytor i närmiljön. De människor som lämnat sina avtryck i landskapet genom 
lösfynd och eldande har troligen bott någonstans i närområdet. Länsstyrelsen i 
Jönköpings län beslutar om ytterligare åtgärder.

Tekniska och administrativa uppgifter
Länsstyrelsens tillstånd: 431-9066-04
Jönköpings läns museums dnr: 221/04
Beställare: Tekniska kontoret, Gnosjö kommun
Fält- och rapportansvarig: Jenny Ameziane
Fältpersonal: Jenny Ameziane och Jörgen Gustavsson
Teknisk inmätning: Jenny Ameziane och Jörgen Gustavsson 

Figur 7. Foto av härdgropen A4 från 
sydväst. 
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Fältarbetstid: 2004-09-15–2004-09-20
Län: Jönköpings län
Kommun: Gnosjö kommun
Socken: Kulltorp socken
Fastighetsbeteckning: Österskog 1:16 m fl.
Belägenhet: Ekonomiska kartans blad 6D 0g 
Koordinater: Område A: x 6354600, y 1382100 
                      Område C: x 6354280, y 1382200
Undersökningsyta: Område A ca 5600 m², Område C ca 2800 m²    
Fornlämningstyp: Härd, härdgrop, nedgrävningar
Tidsperiod: A1 romersk järnålder, A4 äldre bronsålder
Tidigare undersökningar: dnr JLM 232/03, rapport 2004:37
Dokumentationsmaterialet förvaras i Jönköpings läns museums arkiv

Referenser
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sökning av skadad stenåldersboplats. Rapportmanus, dnr 74/04.  Jönköpings 
läns museum. Jönköping.

 



Bilaga 1

Anläggningarna tilldelades nya anläggningsnummer vid förundersökningen. Anledningen var att schakten igenlagts efter 
utredningen och att några av anläggningarna inte kunde återhittas. Förundersökningsytan begränsades till att omfatta 
endast de av länsmuseet inringade områdena. Några av anläggningarna hade påträffats utanför dessa. Anläggningsnum-
mer från den arkeologiska utredningen (AU) står inom parentes.

A1 härd (au A4)

Form: rund
Diameter: 0,8-0,85 meter 
Djup: 0,22 meter    
Fyllning: Mycket kol, sot och skörbränd sten i ytan. Stenpackningen var tätast i den västra delen av anläggningen. 
Stenstorleken varierade mellan 0,05 och 0,2 meter i diameter. Under stenpackningen låg en tjock kollins.

A2 nedgrävning 
Form: oregelbunden
Diameter: 0,4 meter
Djup: 0,15 meter
Fyllning: mörkbrun sandig silt. 

A3 nedgrävning
Form: rundoval
Längd: 0,8 meter
Bredd: 0,7 meter
Djup: 0,2 meter
Fyllning: mörkbrun sandig silt med inslag av grus.

A4 härdgrop/kokgrop (au A3)

Form: rund
Diameter: 0,8 meter
Djup: 0,35 meter
Fyllning: mörkbrun, sot- och kolbemängd fet fyllning. I ytan var anläggningen skärvig. Fyllningen bestod av ett 20-
tal stenar i storlek 0,07-0,2 meter. I bottnen och i anläggningens västra kant bestod stenpackningen av större stenar. 
Koncentration av kol i bottnen av anläggningen.

A5 nedgrävning 
Form: rund
Diameter: 0,2 meter
Djup: 0,1 meter
Fyllning: Ljusbrun sandig silt, diffus. I fyllningen påträffades ett mindre fragment av bränd flinta (1,0 x 0,8 cm). 

A6 härdrest (au A13)

Form: rundad, oregelbunden
Diameter: 0,6 meter
Djup: 0,07 meter
Fyllning: Sot- och kolbemängd, men inga stenar i fyllningen. 

Anläggningsbeskrivningar



Bilaga 2

VEDLAB
     Vedanatomilabbet

Vedlab rapport 0437     2004-10-18

Rapport över vedartsanalyser på material från Jönköpings län, Gnosjö kn. Österskog 1:16 FU.

Uppdragsgivare: Jenny Ameziane

Arbetet omfattar två kolprov från en förundersökning i Gnosjö.

De två proven innehöll kol av ek respektive al. Eken kan orsaka hög egenålder i dateringsresultaten. Risken för det är 
betydligt mindre när det gäller al. Provet från A 4 borde alltså ge en säkrare datering av sin anläggning än det från A 1.

Analysresultat 

Anl. ID Anläggnings-
typ

Prov- 
mängd

Analyserad 
mängd

Trädslag Utplockat
för 14C-dat.

Övrigt

1 21.0g 16.1g 30 bitar 30 bitar ek Ek

4 3.0g 2.9g 1 bit 1 bit al Al

Hoppas ni är nöjda med arbetet!

Erik Danielsson/VEDLAB
Kattås
670 20 GLAVA
Tfn: 0570/420 29
E-post: vedlab@telia.com

Tabell över de vid analyserna framkomna trädslagen och deras egenskaper.

Art Latin Max 
ålder

Växtmiljö Egenskaper och användning Övrigt

Al
Gråal
Klibbal

Alnus sp.
Alnus incana
Alnus 
glutinosa

120 år Klibbalen är starkt knuten till 
vattendrag. Gråalen är mer 
anpassningsbar

Motståndskraftigt mot fukt. 
Brinner lugnt. 

Klibbalen invandrade söderifrån 
ca 5000 f.Kr. Gråalen kom 
ungefär samtidigt med granen 
och samma väg som denna.

Ek Quercus robur 500-
1000 år

Växer bäst på lerhaltiga 
mulljordar men klarar också 
mager och stenig mark. 
Vill ha ljus, skapar själv en 
ganska luftig miljö med rik 
undervegetation med tex hassel.

Hård och motståndskraftig mot 
väta. Båtbygge, stängselstolp, 
stolpar, plogar, fat

Ekollonen har använts som 
grisfoder. Trädet har ofta ansetts 
som heligt och kopplat till bla 
Tor. Man talar ofta om 1000-års 
ekar men de är sällan över 500 år.

Uppgifter om maximal ålder, växtmiljö, användning mm är hämtade ur: Holmåsen, Ingmar Träd och buskar. Lund 1993. 
Gunnarsson, Allan Träden och människan. Kristianstad 1988. Mossberg, Bo m.fl. Den nordiska floran. Brepol, Turnhout 
1992.

Analysrapport Vedart. 



Bilaga 3a

Analysrapport 14C. 



Bilaga 3b

Analysrapport 14C. 


