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Med anledning av beslut från Länsstyrelsen i Kronobergs län inför planläggning
inom fastigheten Växjö 13:32, Växjö socken och kommun har CMB Uppdragsarkeologi AB genomfört en arkeologisk förundersökning inom fornlämningarna RAÄ 268 och 415. Fältarbetet genomfördes den 1 och 2 november 2016. Uppdragsgivare var Skanska Sverige AB.
Fornlämningarna 268 och 415 är i FMIS
registrerade som områden med fossil åkermark med främst förekomst av röjningsrösen. Fornlämningarna är cirka 600x15-90
meter respektive 180x130 meter stora.
Vid förundersökningen undersöktes tre
röjningsrösen och en odlingsterrass inom
fornlämning 268. Träkol från lämningarna
har daterats till mellan 1950 år före vår tideräknings början och 1930 år efter dess
början. Inom fornlämning 415 undersöktes två rösen. Rösena visade sig bestå av

Fig. 1. Aktuell socken för undersökningen,
Växjö socken, visas med rött.

skärvsten och vara mycket sentida.
Inga fortsatta antikvariska insatser rekommenderas inom någondera av fornlämningarna.

Fig. 2. Platsen för förundersökningen är markerad med blå ring på utdrag ur Vägkartan. Skala 1:100 000.
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Skanska Sverige AB och Växjö kommun
arbetar med detaljplan för fastigheten
Växjö 13:32 m. fl. Inom fastigheten är de
båda fornlämningarna 268 och 415 belägna. CMB Uppdragsarkeologi AB har
tidigare, år 2013 genomfört en arkeologisk utredning inom dessa (Ekstrand
2013). Utredningen genomfördes som en

fältinventering av områdena. Fornlämning
268 var sedan tidigare registrerad i
Riksantikvarieämbetets fornminnesregister
FMIS medan fornlämning 415 påträffades
vid utredningen 2013. Utifrån resultaten
från utredningen fattade Länsstyrelsen beslut om att en arkeologisk förundersökning
skulle genomföras.

Fig. 3. Utdrag ur Lantmäteriets Fastighetskarta med fornlämningar
markerade med blått raster och respektive fornlämningsnummer.
Gröna prickar med fornlämningsnummer visar på förekomst av gravar. Skala 1: 10 000.

Förundersökningsområdet utgör en del av
Teleborgsområdet inom Telestadshöjden
som är belägen på ett brett näs mellan tre
sjöar, Trummen, Södra Bergundasjön och
Växjösjön. Planområdet utgörs av en
drumlin, det vill säga en långsmal moränavlagring som skapats under inlandsisen.
Telestadshöjden sträcker sig i nord-sydlig
riktning och är som högst 200 meter över
havet. Vid istidens avsmältningsskede har
området legat ovanför den högsta kustlinjen men delar av vissa områden kan ha legat under Värendsissjön eller Vä-

rendsfornsjön som var en stor lokal issjö.
De stora sjöarna i Kronobergs län härstammar från denna stora issjö.
Topografin inom fornlämning 268 utgörs
till stora delar av en relativt brant sluttning
åt väster som i den västligaste delen övergår till relativt flack mark.
Fornlämning 415 är till delar belägen i en
svag östsluttning men även i ett flackt
parti som längst österut gränsar till en våtmark. Våtmarken kan under förhistorisk
tid ha utgjort öppet vatten.
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Mellan de båda fornlämningarna finns ett
område som åt söder höjer sig jämnt upp
mot de högsta punkterna inom de nu aktuella undersökningsområdenas närhet.
Förundersökningsområdena utgörs för närvarande av åkermark i träda och träd- och
slybeväxt mark som till delar är omgivna
av stengärden.
Åt norr avgränsas båda fornlämningarna
av Torparvägen.
Jordarten i området består av sandig morän med inslag av berggrund.

Trakten är generellt fornlämningsrik och
det finns ett flertal registrerade fornlämningar i närområdet.
RAÄ 268 och 415 är belägna väster respektive öster om en större boplats RAÄ
218 inom vilken ett flertal antikvariska tidigare insatser genomförts.
Inför byggande av bostadshus genomfördes år 1987 en fosfatkartering i de södra
delarna av området Teleborg. Karteringen
visade på förhöjda fosfathalter vilket
tolkades som indikation på boplatslämningar.

Vid en slutundersökning som följde år
2001 påträffades en mycket stor mängd
anläggningar. Majoriteten utgjordes av
stolphål och ett utifrån dessa kunde tretton
långhus uttolkas. De uttolkade långhusen
omfattar tiden från slutet av yngre bronsålder till slutet av romersk järnålder
(Åstrand 2004).
Söder om de aktuella förundersökningsområdena genomförde CMB Uppdragsarkeologi under hösten 2016 en arkeologisk utredning steg 2 (Hulting Lindgren
2016). Vid utredningen som genomfördes
inom två områden, område 2 och 3, som
pekats ut vid en tidigare av CMB Uppdragsarkeologi AB genomförd utredning
steg 1 (Ekstrand 2014). Utredningen genomfördes år 2013, i samband med detaljplaneläggning inom ett stort område söder
om Torparvägen. Vid den arkeologiska utredningen steg 2 påträffades inom ett relativt välavgränsat område välbevarade
boplats- och/eller anläggningar med anknytning till rituella handlingar. Ett flertal
av de påträffade lämningarna utgjordes
förutom av stolphål av härdar inärhet till
ett gravröse, RAÄ 16. Lämningen har
registrerats som en boplats med beteckning RAÄ 447.

Gravröset RAÄ 16 beskrivs i FMIS som
cirka 20 meter i diameter med brättet som
är cirka 4 meter brett. Röset är 1,50 meter
högt och över dess mittparti löper en stenInom
del av RAÄ 218är finns
enmed
reströd skraffering
Fig. 4. denna
Förundersökningsområdet
markerat
och fornlämningar
med blått
och
mur i nord-sydlig
riktning.
I raster
mittpartiet
av
ett stenröse, RAÄ 18.
fornlämningsbeteckning.
Utdrag ur Fastighetskartorna 3C 7d och 3C 8d. Skala 1:10 000.
finns en grop som är 3 meter i diameter
och 0,5 meter djup, gropen utgör möjligen
Röset som undersöktes år 1990 innehöll en
en plundringsgrop?
hällkista. Samtidigt som röset undersöktes
pågick en sökschaktsgrävning med syftet
Ytterligare ett gravröse, RAÄ 17 är beläatt undersöka förekomst av boplatslämget cirka 100 meter söder om RAÄ 16.
ningar. Vid sökschaktsgrävningen påträfDetta röse är med brättet cirka 21 meter i
fades boplatslämningar både norr och södiameter och 1,30 meter högt. Ställvis
der
om
Torparvägen.
Sökschaktsfinns i brättet en synlig kantkedja. Även i
grävningen var begränsad och endast ett
detta röse finns en eventuell plundringsfåtal schakt grävdes inom den södra delen
grop (FMIS).
av lämningen, söder om Torparvägen.
Inom kvarteret Seglaren i den nordvästra
delen av fornlämningen påträffades vid en
förundersökning år 2000 ett hundratal anläggningar som daterades till yngre stenålder, bronsålder och förromersk järnålder.
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I det sydöstra närområdet finns ytterligare
gravar i form av stensättningar, RAÄ
220:1-2 (FMIS)
Fornlämning 268 var sedan tidigare känd
och registrerad i FMIS och vid

arkeologisk utredning steg 1 karterades
och beskrevs nio röjningsrösen och en
odlingsterrass i fornlämningens närhet.
RAÄ 415 påträffades vid samma

utredningstillfälle och inom denna mättes
24 röjningsrösen ett flertal stengärden och
en stensträng in (Ekstrand 2014).

Den arkeologiska undersökningen av av
fornlämning 268 och 415 skulle genomföras med målsättningen att ytterligare klargöra fornlämningssituationen och den vetenskapliga potential som fornlämningarna

inom planområdet besitter. Om möjligt
skulle lämningarna också dateras och därmed eventuellt kunna relatera dem till
lämningar som sedan tidigare undersökts
inom boplatsen fornlämning 218.

Förundersökningarna skulle genomföras
på sedvanligt vis med hjälp av grävmaskin. Odlingsrösen skulle klyvas och
rensas upp för fotodokumentation och
ritning av sektion i skala 1:20. Påträffade
fynd
skulle
tillvaratas.
Även
i
odlingsterrassen inom fornlämning 268

skulle
sektion
upprättas,
fotodokumenteras, och ritas i skala 1:20.
Prover för datering med hjälp av 14 Canalys och ur odlingsterrassen skulle även
prover för makrofossilanalys samlas in.
Rösenas och odlingsterrassen läge mättes
in med handhållen GPS.

Fig. 4. Bilden visar hur grävmaskinen tar sig igenom smala utrymmen
mellan träd i de lägre delarna av fornlämning 268.
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Fig. 5. Bilden visar röset med beteckning 31 efter klyvning och rensning, se även bilaga 2, s 19.
Foto mot söder.

Inom fornlämningen där åtta stycken röjningsrösen tidigare karterats och
registrerats (Ekstrand 2014) planerades för undersökning av fyra av dem. Vid förundersökningen konstaterades att några
stenansamlingar som tidigare tolkats utgöra röjningsrösen i själva verket var sten
från dikning och tippade stenar. Vid förundersökningen påträffades ett sedan tidigare
ej karterat röse.
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14

C ålder

Detta röse, som fick beteckningen R37 och
ytterligare två, R30 och R31 undersöktes.
Rösena var mellan 3,5 och 4,5 meter i diameter meter stora och mellan 0,50 och 0,7
meter höga. Steninnehållet var relativt
osorterat och ej tätt förekommande i rösena. Träkol tillvarataget ur rösen 30 och
31 som analyserats med avseende på 14 C halt har daterats till mellan 1450 och 1930
efter vår tideräknings början. I röse 37, påträffades inget träkol.

Prov nr

Anläggning

Kal 1 sigma

Kal 2 sigma

Ua-54629

R30

247±29BP

1640AD-1670AD
1780AD-1800AD

1520AD-1580AD
1630AD-1680AD
1760AD-1810AD
1930AD-...

Ua-54630

R31

382±29BP

1450AD-1520AD
1600AD-1620AD

1440AD-1530AD
1550AD-1640AD

Fig. 5. Fotot visar odlingsterrassens kant av sten som lagts upp i den västligaste delen. Se även bilaga 3, s. 20. .
Foto mot söder.

I den södra delen av fornlämningen
grävdes en 6,5 meter lång sektion genom
odlingsterrassen.
Under
topplagret
bestående av löv , förna och kvistar kunde
två åtskilda matjordshorisonter urskiljas.
De båda lagerna bestod av i olika grad
grusig, stenfri humus. I terrassens yttersta
del, mot väster fanns en tydlig deposition
av sten vars syfte varit att hindra jord från
att ”rinna” ut för sluttningen som är
tämligen brant. I sluttningen väster om
terrassens kant finns rikligt med stora
stenar som rullats ut från odlingsytan.

Prov nr

Anläggning

Ua-54627

Terrass KP1

Ua-54628

Terrass MP1

14

C ålder

Denna kant syns till delar längs med hela
terrasskanten. Kolprover ur det understa
matjordslagret/odlingslagret har daterats
till mellan 1950 och 1020 före vår
tideräknings början . Ett av proverna har
plockats
ut
från
ett
prov
för
makrofossilanalys, Terrass MP1.
Eftersom de två dateringarna från det
undre lagret i terrassen gav så olika
resultat togs beslut att inte sända
insamlade inte makroprover för analys.

Kal 1 sigma

Kal 2 sigma

3549±33BP

1950BC-1870BC
1850BC-1820BC
1800BC-1780BC

1980BC-1770BC

2933±32BP

1210BC-1080BC
1070BC-1050BC

1230BC-1020BC
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Fig. 6. Fotot visar odlingsterrassens lutningen i den sektion som grävdes och dokumenterades i odlingsterrassen i de södra delarna av fornlämning 268. I förgrunden syns stenarna som hindrat jorden att
”rinna” ut för sluttningen Se även bilaga 3, s. 20. Foto mot sydöst.

Inom fornlämning 415 planerades för
undersökning av åtta rösen.

omger platsen är urplockade vad det gäller
mindre stenmaterial. Detta mindre stenmaterial har sannolikt skärvats för att användas i vägbygget.

När två rösen kluvits påträffades tegel i
båda rösena vars bottnar låg högt upp i
markytan. Rösena var till delar mossbeväxta men uppvisade ingen rösefyllning i
egentlig mening.. Vid närmare kontroll av
stenmaterialet i rösena visade det sig att all
sten var skärvad.

Högarna med skärvad sten har tolkats som
material till vägbygget. Vägbygget slutfördes av någon anledning inte. Utifrån denna
tolkning ritningsdokumenterades inte sektionerna och inga prover togs tillvara.

Samtliga rösen inom lämningen kontrollerades och även dessa utgjordes av skärvad
sten med inslag av sentida material.
I vägen, RAÄ 416, som påträffades vid utredningen som genomfördes 2013
(Ekstrand 2014), RAÄ 416, utgörs den
inre fyllningen av just skärvad sten. Ytterkanterna utgörs av större klumpsten.
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Den formation som vid tidigare genomförd
utredning och redovisning till FMIS benämnts stensträng utgör sannolikt i själva
verket en del av ytterkanten till en tänkt
fortsättning av vägen. Stengärdena som

Någon datering av vägbygget har inte gått
att få fram men det är mycket möjligt att
det rör sig om ett så kallat nödhjälpsarbete
eller AK-arbete. Dessa arbeten bestod
bland annat av väg- och broarbeten. Den
som ledde och organiserade dessa arbeten
var Statens Arbetslöshetskommision, 1914
-1940, och det var alltså staten som bekostade dem.
Ändringsanmälan angående lämningarnas
status har lämnats in till FMIS.

Fig. 7. Bilden visar en av de högar av skärvad sten inom fornlämning 415 som vid en tidigare
inventering tolkats utgöra röjningsrösen.

Fig. 8. Bilden visar sektionen i en av högarna med skärvad sten. Foto mot nordöst.
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Fig. 9. Utdrag ur Lantmäteriets fastighetskarta med sektion i odlingsterrass markerad och de rösen inom fornlämning 268,
R30-31 och R37 och fornlämning 415, R26-27, som undersöktes vid förundersökning. Numrering av rösen enligt Ekstrand
2014. Skala 1:5 000.
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Målsättning och syfte med den arkeologiska förundersökningen av de båda fornlämningsområdena RAÄ 218 och RAÄ
415 var att klargöra lämningarnas innehåll,
datering och att om möjligt koppla dem till
närliggande boplatslämningar.

serligen finns det dateringar från odlingsterrassen i fornlämning 268 som sammanfaller med dateringar av några i närliggande boplatser förekommande lämningar.
Men att utifrån dessa knyta samman lämningarna låter sig dock inte göras.

Lämningarnas innehåll och dateringar har
klargjorts men någon koppling till närliggande boplatser har inte kunnat påvisas.
Odlingsrösena inom RAÄ 268 har dateringar som genomgående är betydligt senare än dessa boplatsers dateringar. Vis-

De förmodade odlingsrösena inom RAÄ
415 innehöll förut skärvad sten material
från mycket sen tid och stensträngen visade sig vara en del av ett ej avslutat vägbygge.

Förundersökningsmålen uppfylldes vad
det gäller datering och klargörandet av
fornlämningssituationen. Ingen av lämningarna har kunnat klart knytas till närliggande boplatser.

För de förundersökta lämningarna rekommenderades inga fortsatta antikvariska
insatser.

Hög den 19 juni 2017
Bo Bondesson Hvid

Riksantikvarieämbetet
Fornminnesregistret FMIS
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Länsstyrelsens diarienummer:
Eget diarienummer:
Trakt/kvarter/fastighet:
Socken eller stad/Sn-nummer:
Kommun:
Län:
Landskap/landskapsförkortning:
Fornlämning nr/art:
Typ av exploatering:
Uppdragsgivare:
Typ av undersökning:
Ansvarig institution:
Fältarbetsledare:
Övrig personal:

431-1040-2016
9-2016
Växjö 13:23
Växjö/0773
Växjö
Kronoberg
Småland/Sm
268:1 och RAÄ 415/Fossil åkermark
Bostadsbebyggelse
Skanska Sverige AB
Fördjupad arkeologisk förundersökning
CMB Uppdragsarkeologi AB
Bo Bondesson Hvid
Caroline Hulting Lindgren

Fastighetskartans blad:
Koordinater:
Koordinatsystem:

62E 9iN
E 488962, N 6299070
E 489182, N 6299468
SWEREF 99 TM

Fältarbetsperiod:
Arkeolog:
Maskin:

2016-11-01—2016-11-02
32 timmar
16 timmar

Exploateringsyta:
Undersökt yta:
Schaktmeter:

-

Summa faktisk:
Summa beräknad:

100 794 SEK
137 640 SEK

Fyndmaterial, förvaring m.m.:
Analyser:
Arkivmaterial, förvaring:
Ritningar, dokumentation:
Ärendehandlingar:
Rapportbilagor:

-
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C
CMB Uppdragsarkeologi AB, Löddeköpinge
Överföres efterhand till ATA
CMB Uppdragsarkeologi AB, Löddeköpinge
14
C-analys, Ångströmlaboratoriet

Bilaga 1
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Bilaga 2
Röse 30, RAÄ 268 , mot norr

1
2

4
3
Kp

+

+

+

+

+

0m

1m

2m

3m

4m

Röse 31, RAÄ 268 , mot söder

1
2

+

+

+

0m

1m

2m

Kp2

3

+

Kp1

Kp3

3m

+
4m

1 Mossa och förna
2 Sand, grå humös, rösefyllning med inslag
av förna
3 Sand, orangebeige, alv
4 Sand, humös, mörkt grå
Kp=kolprov
Skala 1:20

19

Bilaga 3

Röse 37, RAÄ 268 , mot sydväst

1

2
3

+

+

+

+

0m

1m

2m

3m

1 Mossa och förna
2 Sand, grå humös, rösefyllning med inslag
av förna
3 Sand, orangebeige, alv
Skala 1:20

0m

1m

2m

3m

4m

5m

6m

7m

+

+

+

+

+

+

+

+

Sektion genom odlingsterrass, RAÄ 268, mot söder
1
2
alv
3

Kp1

1 Mossa, förna och rötter
2 Sand,humös grå, gråbrun melerat, enstaka små stenar,
yngre matjordslager
3 Sand, humös, mörkgrå, enstaka små stenar, träkol,
äldre matjordslager

Mp1
Kp2
alv
Mp2

Kp= kolprov
Mp= makroprov
Skala 1:20
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