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Jönköpings läns museum

Rapport över utförd arkeologisk undersökning
Beskrivning av undersökningsresultaten.

Inledning
Jönköpings läns museum genomförde i september 2020 en arkeologisk utredning inom fastigheten Stora Åsa 4:3 i
Sandseryds socken, Jönköpings kommun. Uppdragsgivare var Lars-Göran Hakestrand och fält- och rapportansvarig var
Jörgen Gustafsson, antikvarie vid Jönköpings läns museum. För rapportsammanställningen svarar Lotten Haglund,
arkeolog vid Jönköpings läns museum. Undersökningen gjordes med anledning av uppdragsgivarens planer på att stycka
av och bebygga tre tomter, samt att anlägga en anslutande väg.
Fornlämningsmiljö
Undersökningsområdet uppgick till knappt 7500 kvadratmeter. Omgivningarna består av skogsmark och är rikt på
fornlämningar och då framför allt i form av kolningsanläggningar. Endast 20 meter åt söder, i en svacka i förhållande
till nu aktuellt undersökningsområde, ligger järnframställningsplatsen, L1971:404, med en utbredning av 200x100
meter. Denna består av ett slaggvarp och 16 kolningsgropar. Omkring 20 meter åt norr finns L1972:921, ytterligare en
kolningsgrop.
Resultat
Inför undersökningen hade skogen tagits ner och fältarbetet inleddes med en besiktning av området vilket resulterade i
att två övriga kulturhistoriska lämningar registrerades. I undersökningsområdets mitt fanns ett område med
skogsbrukslämningar, L2020:8997, bestående av två kolbottnar efter resmilor. Dessa var 12-14 meter i diameter och
0,3-0,6 m höga. Kring varje kolbotten fanns mellan sju och åtta stybbgropar som vardera hade ett djup på mellan 0,20,4 meter. I områdets västra del fanns ytterligare en kolbotten efter en resmila, L2020:8995. Denna var 12 meter i
diameter och 0,3-0,4 meter hög. Den var omgiven av två till tre stybbgropar med ett djup på mellan 0,2-0,3 meter.
Efter besiktningen grävdes sökschakt med grävmaskin för att se om under mark dolda fornlämningar kunde finnas.
Totalt grävdes 20 schakt med en total längd av 320 meter men inga rester efter forntida aktiviteter påträffades.
Schakten och kolningsanläggningarna mättes in med en handhållen GPS med en noggrannhet på fem meter.
Åtgärdsförslag
Inga ytterligare arkeologiska åtgärder anses nödvändiga. Samråd har skett med länsstyrelsen.
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Jönköpings läns museum

Administrativa uppgifter
IDENTIFIERINGSUPPGIFTER

Dnr: 163/2020
Dnr enl Lst beslut: 431-4741-2020
Rapport: 2020:25
Landskap: Småland Län: Jönköping
Kommun: Jönköping
Socken: Sandseryd
Trakt/kvarter/fastighet: Stora Åsa 4:3
Ekonomisk karta: 63E 9eN
Fornl nr:
Stad:
N: 6395728
E: 444976
Nivå – lägsta: 225 m.ö.h. -högsta:

UNDERSÖKNINGENS ART OCH OMFATTNING

Typ av exploatering: Husbyggnation

Typ av undersökning: Arkeologisk utredning
Uppdragsgivare: Lars-Göran Hakestrand
Fältarbetsledare: Jörgen Gustafsson

Ansvarig institution: Jönköpings läns museum
Fältarbete from 3 sep 2020 tom 3 sep 2020

Antal arbetsdagar i fält: 1
Undersökningens
omfattning

Utredd yta/m2

Schaktad yta/m2

Schakt/löpm

480

321

Volym/m3

UNDERSÖKNINGSOBJEKT OCH UNDERSÖKNINGSRESULTAT

Uppgifter ur RAÄ:s fornl.reg
Lämningar:

Sammansatta lämningar:

Undersökningsresultat

Sammansatta lämningar:

Anläggningar:
Totalt antal undersökta
Datering:

-gravar:

-boplatskonstruktioner:
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Figur 1. Utdrag ur den digitala fastighetskartan. Skala 1:10 000
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Figur 2. Schaktplan. Skala 1:1000

Jönköpings länsmuseum genomförde i september 2020 en
arkeologisk utredning inom fastigheten Stora Åsa 4:3 inför
planerad husbyggnation. Utredningen resulterade i att tre
övrigt kulturhistoriska lämningar, i form av tre kolbottnar efter
resmilor, kunde registreras men ingen under mark dold fornlämning påträffades inom undersökningsområdet.
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