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Sammanfattning 

Älmhults kommun arbetar med en detaljplan för området söder om Äskya by och ner till Han-

delsplats Älmhult, Stenbrohults socken, Älmhults kommun. Kommunen har därför beställt en 

frivillig arkeologisk utredning över området. Uppdraget utfördes under november och decem-

ber månader 2019 av Kulturmark Sune Jönsson. 

 

Centralt inom utredningsområdet finns två villor, varav den ena med i stort övergiven jord-

bruksmark. I nordväst finns jordbruksmark till Äskya by och där jordbruksmarken idag suc-

cessivt växer igen.  Ett stort fuktigt område finns i väster utmed Kyrke myr. Området i övrigt 

utgörs av skogsmark med barr och ungbjörk. Berörd yta för utredningen är drygt 50 ha. 

 

Syftet med utredningen är att fastställa förekomsten av eventuella hittills okända fornminnes-

lokaler i utredningsområdet. Utredningen skall också utgöra ett fullgott planeringsunderlag 

för kommunen i sitt fortsatta arbete. 

 

Inga fornminneslokaler fanns registrerade inom området efter Riksantikvarieämbetets forn-

minnesinventeringar 1949 resp. 2001. Vid utredningen registrerades en stensättning? (forn-

grav), två kolbottnar efter resmilor och två stentäkter. Fornminnena är redovisade i Fornreg, 

Riksantikvarieämbetet. 

 

Den nu okulärt utförda arkeologiska utredningen, som har utförts med en ungefärlig takt av  

3-4 ha per fältarbetstimme under perfekta väderleks- och vegetationsförhållanden, bedöms ge 

en tillförlitlig bild av den faktiska fornminnesstrukturen i utredningsområdet.  
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Inledning 

Uppdraget 

Älmhults kommun arbetar med att ta fram en detaljplan för området mellan Älmhults han-

delsområde (med bl.a. IKEA:s varuhus) i söder och byn Äskya med golfbana i norr, samt från 

Rv 23 i öster till Kyrke myr i väster. Området är 50,35 ha stort. Älmhults kommun har beställt 

en frivillig arkeologisk utredning över området inför arbetet med detaljplanen. Innehållet och 

ambitionsnivån skiljer sig inte åt mellan en frivillig arkeologisk utredning motsvarande en 

steg 1-utredning och en steg 1-utredning med KML-beslut. I båda fallen skall Länsstyrelsen 

kontrollera innehållet och kvalitén på arbetet inför ett godkännande.  

 

Uppdraget utfördes under november och december månader 2019 av Kulturmark Sune Jöns-

son. Allt antikvariskt arbete och rapportarbete har utförts av Sune Jönsson. Fältrekognosce-

ringen kunde anpassas till och utföras vid mycket goda väderleksförhållanden och vegeta- 

tionsförhållanden.  

 

 
Karta 1. Översiktskarta med utredningsområdet markerat med röd stjärna. 

Syfte  

En arkeologisk utrednings syfte är att fastställa om fornminnen förekommer inom 

utredningsområdet och om kulturmiljöer av betydelse berörs i omgivningarna.  

 

Inventering och utvärdering redogör för utredningsområdets fornlämningar och övriga 

kulturhistoriska lämningar och sätter in dem i områdets kulturella historia. Den kan därför 

ligga som en del i kommunens fortsatta planering med detaljplanen samt vara ett underlag för 

Länsstyrelsens framtida handläggning.. 
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Karta 2. Översiktskarta med utredningsområdet markerat.
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Utredningsområdet 

Berggrunden i området består av gnejs med inslag av diabas. Området är lätt kuperat med 

ganska stenrik moränmark samt myr- eller sankmarker längst i väst-nordväst och nordost. 

Utredningsområdet gränsar i väster i sin helhet till Kyrke myr (se Karta 3). Skogsbeståndet 

utgörs av barrskog och björkslyområden. Stora delar av det yngre gran- och björkbeståndet 

har röjts under senare år. Höjden över havet varierar mellan 145 m.ö.h. och 155 m.ö.h. 

 

 
Karta 3. Områdets markfuktighet.                                                           Källa: Skogens Pärlor. 

 

Två villor, varav den ena tidigare har varit en bondgård, finns idag centralt inom området. 

Kring den före detta bondgården finns tillhörande jordbruksmark, varav den större delen idag 

är övergiven och delvis skogbeväxt. Centralt och rakt igenom området i nord/sydlig riktning 

löper idag en mycket nyanlagd, bred väg/gata, Handelsvägen. 

 

Det ekonomiska intresset inom själva utredningsområdet utgörs idag av skogsbruk. 
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Foto 1. Foto mot S från områdets högsta punkt i NV, bort mot Kyrke myr. 

 

 
Foto 2. I stort sett övergivna mossodlingar V om Äskya. Foto mot N. 
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Foto 3. Vanlig vegetation inom området. 

 

 
Foto 4. Villa, som tidigare var områdets bondgård och dessförinnan soldattorp. Foto mot S. 
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Foto 5. Övergiven åkermark N om den f.d. bondgården. Foto mot Ö. 

 

 
Foto 6. Områdets i sen tid byggda villa. Foto mot Ö. 
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Foto 7. Villan är byggd på bondgårdens gamla åkermark. Foto mot V. 

 

 
Foto 8. Den gamla vägen mellan Äskya och Stensnäs. Foto mot S. 
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Foto 9. Den nyanlagda Handelsvägen genom området. Foto mot N. 

 

 
Foto 10. Oregelbundet stenröse intill övergiven grustäkt. Foto mot S. 
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Metodik 

Inför fältarbetet genomgicks data i Riksantikvarieämbetets digitala fornminnesregister (Forn-

reg), Skogsstyrelsens databas ”Skogens pärlor” och yngre och äldre kartor över området i 

Lantmäteriets digitala arkiv, kontroll av eventuellt fyndmaterial vid Statens Historiska Museer 

i Stockholm, kontroll av bebyggelse- och naturnamn vid Ortnamnsregistret, Institutet för 

språk och folkminnen i Uppsala, samt relevant litteratur och rapporter. 

 

Fältarbetet utgjordes av sedvanlig fältrekognosering, varvid gängse rutiner enligt Riksantikva-

rieämbetet rekommendationer följdes. Kända fornlämningar och övriga kulturhistoriska läm-

ningar besöks och kontrolleras. Förekomsten av tidigare okända fornlämningar och övriga 

kulturhistoriska lämningar ska eftersökas i terrängen och registreras enligt RAÄ:s normer, ko-

ordinatsättas med GPS samt beskrivas och bedömas antikvariskt. Det innebär att t.ex. grävda 

större eller mindre täktgropar, stigar, sedvanliga stenmurar eller andra kulturspår av sentida 

eller begränsat kulturhistoriskt intresse undantas från registrering. Jordsond används selektivt 

för att bedöma jordlager och om stenar under/i markytan kan tillhöra en fornlämning. Foto-

dokumentation utförs av såväl fornminnen som för uppdraget relevanta kulturhistoriska mil-

jöer. Fältinventeringen utfördes med en inventeringstakt av 3-4 ha per fältarbetstimme. 

 

Den antikvariska bedömningen av kulturlämningar utgår från lagtexten i den nya Kulturmiljö-

lagen (KML), som trädde i kraft den 1 januari 2014. Riksantikvarieämbetet har även tagit 

fram en vägledning/rekommendation till den antikvariska bedömningen, en lämningstyplista, 

där det anges vilken antikvarisk status som en anläggning generellt bör ha. 
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Kunskapsunderlag och tidigare inventeringar 

Fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar 

Riksantikvarieämbetet har utfört två fornminnesinventeringar inom området.  

 

Den första inventeringen utfördes 1949 i samband med framställandet av den första ekono-

miska kartan i skala 1:10 000 över denna del av Kronobergs län. Denna inventering var i hu-

vudsak inriktad på att finna och registrera förhistoriska gravanläggningar. Därutöver registre-

rades t.ex. hällristningar, slaggvarp, milstolpar, stenvalvsbroar och en del fasta naturföremål 

till vilka det var knutet traditioner eller sägner. Inom det nu aktuella utredningsområdet gjor-

des inga registreringar. 

 

Den andra fornminnesinventeringen genomfördes under 2001. Vid revideringsinventeringen 

registrerades ett betydligt större antal kulturhistoriska lämningar och fornlämningar. Kun-

skapen om lämningarna i det svenska kulturlandskapet hade successivt byggts upp vid forn-

minnesinventeringarna under 1970-, 1980- och 1990-talen. Arbetet inom denna del av Sten-

brohults socken utfördes av Per Holmgren. Inom det nu aktuella utredningsområdet registrera-

des inga kulturhistoriska lämningar. 

 

Skogsvårdsstyrelsens arbetsmarknadsprojekt Skog & Historia har under 2000-talet haft en 

omfattande verksamhet inom Kronobergs län. Ingen verksamhet har förekommit inom denna 

del av Stenbrohults socken. 

 

 
Karta 4. Fornlämningsbilden före inventeringen. 

 

Väster om utredningsområdet registrerades vid 2001 års fornminnesinventering några smärre 

områden med fossil åkermark. I ett av dessa områden, strax söder om Älmhults avfallsanlägg-

ning, RAÄ Stenbrohult 199:1 / L1955:718, genomfördes en arkeologisk förundersökning år 

2005 för att eftersöka boplatslämningar. Inga sådana framkom och en försiktig datering av 

röjningsrösena genom provtagning antyder en verksamhet vid övergången mellan bronsålder 

och järnålder, omkring 500 f.Kr. 



15 

 

Historiska kartor 

De historiska kartor som här avses är äldre lantmäteriakter från 1700- och 1800-talen, samt 

även generalstabskartor och ekonomiska kartor från 1900-talet. I denna analys har de stude-

rats med inriktning på om det finns objekt och upplysningar inom projektområdet som är in-

tressanta vid utredningsarbetet. Av dessa äldre kartor kan utläsas att nästan hela utrednings-

området, förutom den idag omvandlade gården och mossodlingar väster om Äskya by, har un-

der historisk tid utgjorts av utmark. 

 

 
Karta 5. Del av karta från 1829. Byn Äskya markerat med ett hus uppe i norr. 
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Karta 6. Laga skifteskartan över Äskya Västregård från 1863. Bebyggelsen är Äskya by i norr 

och Stensnäs i söder. 
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Karta 7. Generalstabskartan ”Vislanda (Huseby)” från 1863-1864, översedd 1931. Älmhults 

köpings gräns från 1901 finns i kartan med mörkröd färg. 

 

 
Karta 8. Ekonomiska kartorna 4D4j Älmhult och 4E4a Lindhult, kartlagda 1949. Utredningsom-

rådet inlagt med rött. 
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Fyndmaterial 

I Historiska museet inom Statens Historiska Museer (SHM) finns inga uppgifter om fynd från 

undersökningsområdet. 

Ortnamn 

Ortnamnsregistret vid Institutet för språk och folkminnen i Uppsala har excerperats. Inga be-

byggelsenamn och naturnamn finns redovisade inom själva utredningsområdet som tillför ut-

redningen ny kunskap. 

 

Bynamnet Äskya finns belagt år 1545 (Eskeöya) och lär betyda askdunge. 

Riksintresseområden för kulturmiljövården  

Närmsta riksintresseområde för kulturmiljövården, Älmhults stationssamhälle [G 3], ligger  

1,8 km sydväst om utredningsområdet. Riksintresseområdet kommer inte att påverkas av ak-

tuellt projekt. 

 

 
Karta 9. Riksintresseområdet för kulturmiljövården, Älmhults stationssamhälle. 
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Resultat 

RAÄ-nr Lämningstyp Antikvarisk bedömning Kommentar 

L2019:6383 Kolbotten efter resmila Övrig kulturhistorisk lämning 
 

L2019:6384 Kolbotten efter resmila Övrig kulturhistorisk lämning 
Mycket skadad 

L2019:6385 Stensättning? Möjlig fornlämning 
 

L2019:6386 Stentäkt Övrig kulturhistorisk lämning 
 

L2019:6388 Stentäkt Övrig kulturhistorisk lämning 
 

Tabell 1. Fornminneslokaler i utredningsområdet. För beskrivningar hänvisas till Bilaga. 

Den nu utförda arkeologiska utredningen bedöms uppfylla syftet och ge en tillförlitlig bild av 

den faktiska fornminnesstrukturen inom utredningsområdet. På karta 11 redovisas samtliga 

lokaler.  

 

Den antikvariska bedömningen av kulturlämningarna utgår från lagtexten i den nya Kultur-

miljölagen (KML), som trädde i kraft den 1 januari 2014. Kulturmiljölagens ikraftträdande 

innebar förändringar av de bestämmelser som har funnits i Kulturminneslagen (1998:950) och 

att nya bestämmelser har tillkommit. Vid bedömningen av kulturlämningarna är det av avgö-

rande betydelse när lämningen/anläggningen har tillkommit. Av lagen följer att en lämning 

som uppfyller fornlämningsrekvisiten (lämning efter människors verksamhet under forna ti-

der, som har tillkommit genom äldre tiders bruk och som är varaktigt övergiven) och kan an-

tas ha tillkommit före 1850 är en lagskyddad ”Fornlämning”. En lämning som kan antas ha 

tillkommit 1850 eller senare är inte lagskyddad enligt Kulturmiljölagen och är därmed en 

”Övrig kulturhistorisk lämning”. Kulturhistoriska lämningar, där det kan vara svårt att okulärt 

bedöma funktionen, kan erhålla bedömningen ”Möjlig fornlämning”. 

 

Inom utredningsområdet finns några stenmurar/hägnader. Merparten av stenmurarna är eller 

har utgjort avgränsningar mellan den före detta gårdens olika jordbruksskiften. Stenmurar re-

dovisas ej i Fornreg. Enligt Riksantikvarieämbetets rekommendationer skall sentida stenmurar 

ej registreras i Fornreg (”Stenmurar registreras restriktivt”). 

 

Torvtäktsverksamhet har förekommit in i sen tid utmed Kyrke myr, men består idag av ung 

björkslyskog. Torvbrytning har varit och är fortfarande vanligt förekommande både öster om 

utredningsområdet vid Froafälle mosse, norr om Äskya by vid Sånnaböke mosse och väster 

om Älmhults köping vid Virehults mosse. 
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Karta 10. Torvtäkten utmed Kyrke myr. 
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Karta 11. Karta från Fornreg med områdets registrerade lokaler efter utredningen. 
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Utvärdering 

 

Den nu utförda arkeologiska utredningen bedöms uppfylla syftet och ge en tillförlitlig bild av 

den faktiska fornminnesstrukturen inom utredningsområdet. Utredningen har genomförts med 

en hög ambitionsnivå som innebär att ytterligare fornminnen inte bedöms kunna påträffas. Ut-

redningens resultat innebär att frågeställningen om att klargöra fornlämningssituationen inom 

utredningsområdet har besvarats. Utifrån utredningens metoder och resultat torde denna rap-

port utgöra ett fullgott underlag för Älmhults kommuns fortsatta arbete med projektering och 

exploatering av området. 

 

Stensättning? 
Anläggningen L2019:6985 ligger i ett mycket bra läge för en forngrav på krönet av en mar-

kant och stenrik moränrygg. Anläggningen har en tydlig avgränsning och får anses vara 

välanlagd mellan två flyttblock. Denna typ av gravanläggning är emellertid mycket ovanlig i 

länet, för att inte säga att den inte finns inom länet. Dessutom ligger anläggningen i ett om-

råde med förhållandevis liten förekomst av förhistoriska gravar, jämfört med de mera centrala 

delarna av länet. Nedanför höjdryggen ligger flera röjningsrösen utmed en övergiven åkeryta 

tillhörande den tidigare bondgården. Vad som talar emot att anläggningen är ett röjningsröse 

är att man i stort sett aldrig bar röjningssten upp för en höjd och där anlade ett röjningsröse. 

 

Kolbottnar 
Inom dessa delar av Kronobergs län är det mycket vanligt med kolbottnar efter resmilor. Fort-

farande långt in till mitten av 1900-talet anlades kolmilor för att bland annat använda träkolen 

i gårdarnas eller byarnas smedjor. Möjligen har det också funnits en avsaluproduktion till 

järnbruken i Delary (Ryd) och Diö, vilka var i drift från 1730-talet och fram till 1860-talet. 

Avståndet till järnbruken var härifrån visserligen 10-15 kilometer, men det förekom ibland 

dessa transportsträckor om efterfrågan var tillräckligt stor. Efterfrågan på träkol kan också ha 

kommit från Älmhults Bruk, som kom i drift 1946. Enligt Riksantikvarieämbetets lämnings-

typlista skall kolbottnar efter resmilor generellt antikvariskt bedömas som ”Övrig kulturhisto-

risk lämning”. 

 

Stentäkter 
Utredningsområdet två små stentäkter är en liten påminnelse om den stora stentäktsverksam-

het som fortfarande förekommer inom kommunen några kilometrar norrut vid Brännhult och 

Såganäs.  
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Bilaga. 

Redovisning av registrerade lokaler 

RAÄ L2019:6383 Stenbrohults socken 

Koordinater: 6268253 / 448866 (SWEREF 99 TM) 

Terräng: S kanten av låg moränrygg (NNV-SSÖ). Skogsmark (björk). 

Beskrivning: Kolbotten efter resmila, rund, 10 m i diameter och 0,2-0,3 m hög, med diffus av-

gränsning. Omges av enstaka stybbgropar, 0,5-1 m långa och 0,2-0,3 m djupa. 

Antikvarisk status: Övrig kulturhistorisk lämning. 

 

 
Foto 1. Kolbotten efter resmila. Foto mot S. 
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RAÄ L2019:6384 Stenbrohults socken 

Koordinater: 6268202 / 449001 (SWEREF 99 TM) 

Terräng: Flack mark S om mindre moränhöjd. Skogsmark (barr + sly). 

Beskrivning: Kolbotten efter resmila, rest av, idag ca 3-4 m i diameter och bekräftad genom 

jordsondning. I NV möjligen rest efter kolarkoja invid ett stenblock. 

Antikvarisk status: Övrig kulturhistorisk lämning. 

 

 
Foto 2. Kolbotten efter resmila, rest av. Foto mot S. 

 

 
Foto 3. Möjligen rest av kolarkoja. Foto mot SÖ. 
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RAÄ L2019:6385 Stenbrohults socken 

Koordinater: 6268499 / 449197 (SWEREF 99 TM) 

Terräng: Krön av mindre moränrygg (NÖ-SV). Skogsmark (gran). 

Beskrivning: Stensättning?, närmast oval, 5x3,5 m (NNV-SSÖ) och 0,3-0,4 m hög. Fyllning 

av 0,15-0,25 m stora stenar, övermossade. Ansluter vid båda kortsidorna till flyttblock, i NNV 

3,5 m i diameter och 1,3 m hög, i SSÖ 2 m i diameter och 0,9 m hög. 

Antikvarisk status: Möjlig fornlämning. 

 

 
Foto 4. Möjligen en forngrav, stensättning. Foto mot S. 
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RAÄ L2019:6386 Stenbrohults socken 

Koordinater: 6268404 / 448984 (SWEREF 99 TM) 

Terräng: Flack moränmark. Skogsmark (barr). 

Beskrivning: Stenblock, 1,4x0,65 m (NNÖ-SSV) och 0,45-0,6 m högt. Borrspår. 2 m SÖ om 

blocket är en täktgrop, 4-5 m i diameter och 0,5-0,7 m djup. 

Antikvarisk status: Övrig kulturhistorisk lämning. 

 
Foto 5. Hugget stenblock och täktgrop. Foto mot S. 

 
Foto 6. Tydliga borrspår i stenblocket. 
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RAÄ L2019:6388 Stenbrohults socken 

Koordinater: 6268444 / 449156 (SWEREF 99 TM) 

Terräng: SÖ kanten av liten moränhöjd. Skogsmark. 

Beskrivning: Stentäkt från ursprungligen ett stort stenblock, ca 5 m i diameter och 2,5 m högt. 

Nu i tre delar med borrspår och kilmärken. 

Antikvarisk status: Övrig kulturhistorisk lämning. 

 

 
Foto 7. Stentäkt i flyttblock. Foto mot NV. 
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Foto 8. Block med borrspår. 

 

 
Foto 9. Block med kilmärken.



 

 

 


