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Omslagsbild: Planområdet sydöst om Älmhults centrum. 

Samtliga foton Sune Jönsson 2022. 



- 3 - 

Innehåll 
 

SAMMANFATTNING ......................................................................................................................................... 4 

INLEDNING ......................................................................................................................................................... 5 

Uppdraget ...................................................................................................................................................... 5 

SYFTE .................................................................................................................................................................... 6 

UTREDNINGSOMRÅDET ................................................................................................................................. 6 

METODIK ........................................................................................................................................................... 12 

KUNSKAPSUNDERLAG OCH TIDIGARE INVENTERINGAR ................................................................ 12 

Historisk användning ................................................................................................................................... 12 
Fornminnesinventeringar ............................................................................................................................ 12 
Historiska kartor ......................................................................................................................................... 13 
Fyndmaterial ............................................................................................................................................... 13 
Ortnamn....................................................................................................................................................... 13 
Byggnadsminnen.......................................................................................................................................... 13 
Riksintresseområden för kulturmiljövården ................................................................................................ 13 

RESULTAT ......................................................................................................................................................... 14 

Registrerade lokaler. ................................................................................................................................... 14 

REFERENSER .................................................................................................................................................... 20 

ADMINISTRATIVA UPPGIFTER................................................................................................................... 21 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 4 - 

Sammanfattning 
Älmhults kommun planerar för en detaljplan över den sydligaste delen av fastigheten       

Froafälle 12:1, Stenbrohults socken. Länsstyrelsen i Kronobergs län har anfört att det behövs 

en arkeologisk utredning över området. Kommunen har därför beställt en arkeologisk utred-

ning etapp 1 utan KML-beslut över det tilltänkta detaljplaneområdet. Uppdraget utfördes un-

der januari månad 2022 av Kulturmark Sune Jönsson. 

 

Inom utredningsområdet finns ingen bebyggelse. Området utgörs huvudsakligen av skogs-

mark och med några jordbruksskiften längst i söder. Berörd yta för utredningen är 30 ha. 

 

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

lokaler i området inför planläggningen. Vid Riksantikvarieämbetets fornminnesinventeringar 

1949 resp. 2001 registrerades inga fornminnen inom området. Vid utredningen registrerades 

tre lokaler. De utgörs av en tjärränna, ett litet område med sentida röjningsrösen och en bort-

tagen gårdstomt, utlokaliserad i samband med laga skiftet 1837. Tjärrännan är en lagskyddad 

fornlämning. Fornminnena är redovisade i Fornsök, Riksantikvarieämbetet. 

 

Den nu okulärt utförda arkeologiska utredningen, som utfördes vid goda väderleksförhållan-

den och för området bästa möjliga besiktningsförhållanden, bedöms ge en tillförlitlig bild av 

den faktiska fornminnesstrukturen i utredningsområdet.  
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Inledning 

Uppdraget 

Älmhults kommun kommer att ta fram en detaljplan över en del av fastigheten Froafälle 12:1, 

Stenbrohults socken, och där Länsstyrelsen i Kronobergs län har framfört krav på en arkeolo-

gisk utredning över området. Älmhults kommun har därför beställt en frivillig arkeologisk ut-

redning (motsvarande en steg 1-utredning) hos företaget Kulturmark Sune Jönsson, som ut-

förde uppdraget under januari månad 2022. Allt antikvariskt arbete och rapportarbete har ut-

förts av Sune Jönsson. 

 

 
Karta 1. Översiktskarta med utredningsområdet markerat. Kartunderlag: Älmhults kommun. 
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Syfte 
En arkeologisk utrednings syfte i steg 1, enligt Riksantikvarieämbetes instruktioner, är att 

fastställa om lagskyddade fornlämningar förekommer inom utredningsområdet samt behov av 

ev. kompletterande arkeologiska utredningar beträffande osäkra fornlämningar eller 

fornlämningar ej synliga ovan mark.  

 

Utredningsområdet 
Utredningsområdet Froafälle är beläget 2,3 km söder om Älmhults centrum och mellan Rv 23 

i öster och ”Skånevägen” i väster. Området framgår av karta 1. Utredningsområdets storlek är 

30 ha. 

 

Större delen av området planeras för industriändamål. Södra delen av området planeras som 

naturområde. 

  

Området består av flack eller mycket lätt kuperad moränmark med mellanliggande sank- eller 

blötmarker. Skogsbeståndet utgörs av gran och björk. Endasr små partier har skogsbestånd 

som är äldre än 25 år. Ingen bebyggelse finns inom området. Längst i söder finns en del 

jordbruksmark i produktion. Höjden över havet varierar mellan 140 m.ö.h. och 150 m.ö.h. 
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Karta 2. Planskiss inför detaljplaneläggningen. Området längst i nordöst är redan bebyggt 

och ingår inte i denna utredning.  
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Karta 3. Ekonomiska kartan från 1949 med undersökningsområdet inlagt. 
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Karta 4. Områdets markfuktighet.          Källa: Skogsstyrelsen. 
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Karta 5. Äldsta kartan över området, Slätthult 1837 laga skifte. 

 

 
Foto 1. Den dominerande vegetationen inom området, unga granar och björksly. 
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Foto 2. Röjt björkbestånd, som ger relativt bra besiktningsförhållanden inom området. 

 

 
Foto 3. Stenmur som utgör gräns mellan Froafälle och Slätthult.                   Foto mot söder. 
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Metodik 
Inför fältarbetet genomgicks data i Riksantikvarieämbetets digitala fornminnesregister 

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

Lantmäteriets digitala arkiv, 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 normer följdes. Kända fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar ska 

besökas och kontrollerades. Förekomsten av tidigare okända fornlämningar och övriga kultur-

historiska lämningar ska eftersökas i terrängen och registreras enligt RAÄ:s normer, koordi-

natsättas 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 under en dag med bästa möjliga besiktningsförhållanden för 

detta område. 

 

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 anläggningen generellt bör ha. För åldersbelägg 

för en del kulturlämningar användes dels äldre lantmäterikartor, dels kontroller i Riksarkivet.  

 

Kunskapsunderlag och tidigare inventeringar 

Historisk användning 

Området har utgjort en utmark mellan de medeltida bondbyarna Slätthult och Froafälle. Ut-

marksområdena i dessa bygder innehåller en hel del lämningar efter framställning av träkol 

och tjära, som ofta har utgjort ett betydande ekonomiskt tillskott. Lämningar efter torp och 

torparnas verksamhet är också mycket vanliga i dessa utmarksområden. Förhistoriska läm-

ningar är däremot mycket ovanliga. 

 

Vid laga skiftet 1837 beskrivs utmarksområdet i termerna ”Kärr”, ”Mosse”, ”Backe” och 

”Ljungbackar”. 

 

Vid en fastighetsreglering på 1990-talet överfördes området från Slätthult till Froafälle. 

Fornminnesinventeringar 

Riksantikvarieämbetet har utfört två fornminnesinventeringar inom området.  

 

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

miska kartan över dessa delar av Kronobergs län. Denna inventering var i huvudsak inriktad 

på att finna och registrera förhistoriska gravanläggningar. Därutöver registrerades t.ex. häll-

ristningar, slaggvarp, milstolpar, stenvalvsbroar och en del fasta naturföremål till vilka det var 

knutet traditioner eller sägner. Inom det nu aktuella utredningsområdet gjordes inga registre-

ringar. 
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Den andra fornminnesinventeringen genomfördes 2001 av Per Holmgren. Vid revideringsin-

venteringen registrerades ett betydligt större antal kulturhistoriska lämningar och fornläm-

ningar. Kunskapen om lämningarna i det svenska kulturlandskapet hade successivt byggts upp 

vid fornminnesinventeringarna under 1950-, 1960- och 1970-talen. Inom det nu aktuella ut-

redningsområdet registrerades ingen lokal. 

 

Skogsvårdsstyrelsens arbetsmarknadsprojekt Skog & Historia har inte haft någon invente-

ringsverksamhet inom utredningsområdet. 

Historiska kartor 

De historiska kartor som avses här är äldre lantmäteriakter från 1600-, 1700- och 1800-talen, 

generalstabskartor samt ekonomiska kartor från 1900-talet. I denna analys har de studerats 

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

tressanta vid utredningsarbetet. Av dessa äldre kartor kan man utläsa att den enda fasta bebyg-

gelse som har funnits inom utredningsområdet under historisk tid är en i samband med laga 

skiftet utskiftad gård i Slätthult. 

Fyndmaterial 

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

utredningsområdet. 

Ortnamn 

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

byggelsenamn och naturnamn finns redovisade inom själva utredningsområdet. 

 

I Ortnamnsregistret finns inga medeltida belägg noterade för bondbyarna Slätthult och Froa-

fälle.  

Byggnadsminnen 

Närmsta lagskyddade byggnadsminnen är Komministerbostället i Råshult och Stora Kölabo-

das kaptensboställe i Göteryds socken. 

 

Riksintresseområden för kulturmiljövården  

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

2,3 km norr om utredningsområdet. Riksintresseområdet kommer inte att påverkas av aktuellt 

projekt. 
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Resultat 

Registrerade lokaler. 

 

 
Karta 6. Områdets registrerade fornminneslokaler i Fornsök. 
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RAÄ-nr Lämningstyp Antikvarisk bedömning 

L2022:501 Tjärränna Fornlämning 

L2022:502 Röjningsröseområde Övrig kulturhistorisk lämning 

L2022:503 Gårdstomt Ingen antikvarisk bedömning 

 

Antikvariska bedömningar av kulturlämningar utgår från lagtexten i den nya Kulturmiljölagen 

(KML), som trädde i kraft den 1 januari 2014. Kulturmiljölagens ikraftträdande innebar för-

ändringar av de bestämmelser som har funnits i Kulturminneslagen (1998:950) och att nya be-

stämmelser har tillkommit. Vid bedömningen av kulturlämningarna är det av avgörande bety-

delse när lämningen/anläggningen har tillkommit. Av lagen följer att en lämning som uppfyll-

ler fornlämningsrekvisiten (lämning efter människors verksamhet under forna tider, som har 

tillkommit genom äldre tiders bruk och som är varaktigt övergiven) och kan antas ha tillkom-

mit 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 kultur-

historisk lämning”. 

 

En kulturlämning som uppfyller fornlämningsrekvisiten, men som är tillkommen 1850 eller 

senare, kan av länsstyrelsen förklaras som fornlämning i en särskild process i enlighet med    

2 kap. §1a i Kulturmiljölagen. Det skall dock föreligga särskilda skäl med hänsyn till läm-

ningens kulturhistoriska värde. Bedömningen får enbart bygga på det kulturhistoriska värdet. 

 

Den nu utförda arkeologiska utredningen, etapp 1 utan KML-beslut, bedöms uppfylla syftet 

och ge en tillförlitlig bild av den faktiska fornminnesstrukturen i området. De topografiska 

förhållandena är sådana, mycket blöt eller sank mark och endast smärre områden med torr 

mark, att inga möjliga, förhistoriska boplatslägen kan utpekas. 

 

 

Fornlämning 
 

L2022:501 Stenbrohults socken 

Koordinater: 6265201 / 446779 (SWEREF 99 TM) 
 

Terräng: N-sluttning av en liten moränhöjd. Skogsmark (björksly). 
 

Beskrivning: Tjärränna, totalt 15x8 m (NNÖ-SSV). Själva rännan är 14x3-3,5 m och 0,5 m 

djup. Omges av jordvallar, 2-2,5 m breda och 0,2-0,4 m höga (högst i Ö). Omedelbart utanför 

rännan i NNÖ är en uppsamlingsgrop, rund, 2,5 m i diameter och 0,8 m djup. 
 

Antikvarisk status: Fornlämning. 

 



- 16 - 

 
Foto 4. Den kraftigt övertorvade tjärrännan.                      Foto mot SSV. 

 

 
Foto 5. Uppsamlingsgropen vid tjärrännans nederkant.     Foto mot S. 
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Övrig kulturhistorisk lämning 
 

L2022:502 Stenbrohults socken 

Koordinater: 6265206 / 446878 (SWEREF 99 TM) 
 

Terräng: Liten, flack moränhöjd i omgivande fuktig mark. Skogsmark (tallplantor). 
 

Beskrivning: Röjningsröseområde, sentida, 40x25 m (VNV-ÖSÖ), bestående av 6 röjnings-

rösen, runda - oregelbundna, 2-3 m i diameter och 0,25-0,8 m höga, bestående av 0,15-0,25 m 

stora stenar. Ett par röjningsrösen ligger på jordfasta stenblock. 
 

Antikvarisk status: Övrig kulturhistorisk lämning. 

 

 
Foto 6. Den svaga moränhöjden med röjningsrösen.      Foto mot S. 
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Foto 7. Områdets kraftigaste röjningsröse. 

 

 
Foto 8. Röjningssten uppslängd på ett jordfast stenblock. 
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Ingen antikvarisk bedömning 

 
L2022:503 Stenbrohults socken 

Koordinater: 6264877 / 446983 (SWEREF 99 TM) 
 

Terräng: Mycket svag höjd i flack moränmark. Åkerimpediment. 
 

Beskrivning: Gårdstomt, 30x25 m (N-S), övergiven och borttagen. Markområdet är plant och 

med jämt, fast stenmaterial i ytan. Alla byggnadslämningar är helt borttagna under senare år. 

Gården utflyttades från bykärnan i samband med laga skiftet 1837. 
 

Äldre kartor: 

Rikets allmänna kartverks arkiv 

Generalstabskartan J243-15-1 Vislanda / 1869 (uppmätt 1863-1864) 

Ekonomiska kartan 4D3j Loshult / 1949  
 

Antikvarisk status: Ingen antikvarisk bedömning. 

 

 
Foto 9. Den helt rensade gårdstomten. I bakgrunden syns gårdarna i Slätthult.    Foto mot SV. 
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