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Figur 1. Översiktskarta med utredningsområdet markerat (ring). Skala 1: 1 000 000.
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Norraby 3:1, Tranås stad och kommun
Arkeologisk utredning

Sammanfattning
Rio Göteborg Natur- och kulturkooperativ har genomfört en arkeologisk utredning inom fastigheten 
Norraby 3:1 i Tranås kommun. Utredningen föranleddes av kommunens detaljplanearbete för ett nytt 
bostadsområde. Den aktuella fastigheten är belägen strax norr om tätortsbebyggelsen i Tranås, tre mil 
öster om Vättern samt cirka 150–200 meter väster om sjön Sommen. Utredningsområdets storlek uppgick 
till cirka 14 hektar och hela ytan utgjordes av tallskogsmark. Området omfattar det flacka krönet av en 
moränås samt dess sydöstliga sluttning mot sjön. Det strandnära läget och markens beskaffenhet gör att 
platsen framstår som mycket lämplig för förhistorisk bosättning, inte minst för mesolitiska kvartsboplatser 
av den typ som förkommer regionalt inom liknande miljöer runt forntida sjösystem.
 Inga forn- eller kulturlämningar var sedan tidigare registrerade inom själva utredningsområdet. Syftet 
med den arkeologiska utredningen var att fastställa om synlig fornlämning eller ytor med under mark dold 
fornlämning förekommer inom området. Inledningsvis genomfördes en kart- och arkivstudie. Därefter 
inventerades hela undersökningsområdet, varpå maskingrävda sökschakt grävdes med jämn fördelning 
över ytan. Totalt upptogs 110 sökschakt.
 Kart- och arkivstudien påvisade att utredningsområdet år 1812 utgjordes av skogsbevuxen utmark 
under ”Säteri Ladugården Norraby”, underställt Tranås säteri. Även på historiska kartor av senare datum, 
fram till och med nutid, utgörs området av obruten skogsmark. I samband med inventeringen påträffades 
sex objekt av antikvariskt intresse: tre kolningsanläggningar i form av kolbottnar efter resmilor, två 
kolarkojor som låg i anslutning till varsin kolbotten, samt en kallmurad stenkonstruktion som tolkas som 
ett eventuellt fundament med okänd funktion. Inget av antikvariskt intresse framkom i samband med 
sökschaktningen. Inga förhistoriska fynd eller lämningar påträffades i samband med utredningen.
 I samråd med länsstyrelsen insamlades kolprover från de tre påträffade kolningsanläggningarna. 
Syftet med proverna var att om möjligt datera lämningarna, vilket skulle kunna ge ett underlag att sätta in 
dem i ett kulturhistoriskt sammanhang, samt för en antikvarisk bedömning i relation till tidsgränsen 1850. 
De tre proverna vedartsbestämdes som tall. Resultaten av 14C-dateringarna blev att samtliga tre prover 
uppvisar en låg 14C-ålder: 88±28 BP (Prov 1 från G1830:5), 205±28 (Prov 2 från G1830:2) och 133±29 (prov 
3 från G1830:3). 
 Efter kalibrering hamnar dateringarna i ett tidsintervall mellan andra hälften av 1600-talet till 
första hälften av 1900-talet. På grund av bland annat en platå i kalibreringskurvan blir precisionen i de 
statistiskt möjliga dateringarna otillräcklig för att tidsbestämma lämningarna i relation till årtalet 1850. De 
påträffade objekten har därför registrerats i Fornreg som Övriga kulturhistoriska lämningar, i enlighet med 
Riksantikvarieämbetets rekommendationer för denna typ av lämningar.
 De nyregistrerade lämningarna – tre kolningsanläggningar, två husgrunder och en lämning av typen 
Övrig (stenkonstruktionen) har fått beteckningarna L2018:217–222 i Fornreg.
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Bakgrund
På uppdrag av Länsstyrelsen i Jönköpings län har Rio Göteborg Natur- och kulturkooperativ genomfört 
en arkeologisk utredning inom fastigheten Norraby 3:1, belägen i Tranås stad och kommun (tidigare Säby 
socken). Utredningen föranleddes av Tranås kommuns detaljplanearbete för ett nytt bostadsområde. 
 Det aktuella området utgörs av tallskogsmark på en moränås, som mot öster sluttar ned mot insjön 
Sommen. Det bergiga landskapet har gett sjön en oregelbunden form, med många små öar, vikar och 
näs. Utredningsområdet är beläget strax intill sjöns nordvästra strand. Troligtvis har platsen utgjort en ö 
eller halvö under mesolitisk tid. Det strandnära läget och markens beskaffenhet gör att platsen framstår 
som mycket lämplig för förhistorisk bosättning, inte minst för mesolitiska kvartsboplatser av den typ 
som förkommer regionalt inom liknande miljöer runt forntida sjösystem, bland annat i det angränsande 
Östergötland. 
 Utredningen genomfördes i samband med att Riksantikvarieämbetets nya system för fornminnes-
registrering, Fornreg, infördes i Jönköpings län. I den föreliggande rapporten benämns nyregistrerade 
lämningar med de beteckningar som de har fått i Fornreg (t. ex. L2018:217), medan övriga lämningar 
benämns med sina RAÄ-nummer (t. ex. RAÄ Tranås 580).

Utredningsområdet
Den aktuella fastigheten är belägen strax norr om tätortsbebyggelsen i Tranås, tre mil öster om Vättern 
samt cirka 150–200 meter väster om sjön Sommen (figur 1 och 2). Utredningsområdets storlek uppgick 
till cirka 14 hektar. Hela ytan utgörs av naturmark, karakteriserad av en uppvuxen och gallrad tallskog med 
en undervegetation av gräs, bärris och enstaka unga lövträd (se omslagsbild). Inom skogsområdet finns 
flera välhävdade vandringsstigar.
 Skogsmarken fortsätter västerut bortom utredningsområdet. I söder angränsar ytan istället till en 
golfbana, som i sin tur sydligt angränsar till Svartån som rinner genom centrala Tranås. I norr och öster, 
det vill säga i strandzonen närmast Sommen, finns en redan befintlig bebyggelse i form av villatomter. 
Dessa ligger i cirka 150–200 meter brett strandnära stråk. Den utredda ytan angränsar således inte direkt 
till sjön. Istället omfattar den en moränås, vars mycket flacka krön i den norra delen av utredningsområdet 
är relativt blockfattigt och beläget på 175 meter över dagens havsnivå. 
 I syd och sydöst övergår åsen i en sluttning ned mot sjösidan. I de sydöstligaste delarna av området, 
nedanför åssluttningen, blir topografin återigen flackare och ett platåläge bildas. Höjdskillnaden mellan 
åskrönet och det nedre platåläget är cirka 15 meter. Åssluttningen och de lägre markpartierna är betydligt 
mer sten- och blockrika än åskrönet. Sannolikt har moränen här svallats ur i högre grad. Enstaka stora 
flyttblock förekommer också (se figur 6). Sommens vattenyta ligger idag på strax under 150 meter över 
havet (figur 3). 
 Inga forn- eller kulturlämningar var sedan tidigare registrerade inom själva utredningsområdet. Vidare 
finns det förhållandevis få kända lämningar i närområdet (FMIS 2018, figur 2). Cirka 500 meter söder om 
den utredda ytan finns en registrerad stensättning, RAÄ Tranås 4:1. Tidigare var även RAÄ Tranås 773, 774 
och 775, belägna drygt en kilometer sydväst om utredningsområdet, registrerade som stensättningar. 
Dessa har dock nyligen förundersökts av Jönköpings läns museum och därmed omtolkats som röjningssten 
(Ödeén 2018). Norr om utredningsområdet, runt Skoboviken och på Romanäset, finns flera äldre 
fyndplatser för stenyxor, varav de flesta beskrivs antingen som tunnackiga eller som skafthålsyxor: till 
exempel RAÄ Tranås 54:1, 85:1, 86:1, 91:1 och 126:1. Dessa fyndplatser ligger dock på runt en kilometers 
avstånd från den utredda ytan i Norraby.
 Övriga lämningar i närområdet är framför allt från historisk tid. Runt 250 meter väster om det utredda 
området finns ett område med skogbrukslämningar i form av två kolbottnar samt en husgrund efter en 
kolarkoja (RAÄ Tranås 580). Anläggningarna registrerades som Övrig kulturhistorisk lämning i samband 
med en inventering inom projektet Skog och historia.  
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Figur 2. Utdrag ur GSD-Terrängkartan med utredningsområdet markerat i blått. Registrerade lämningar enligt 
FMIS (2018) markerade i rött. Skala 1:25 000.
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Syfte
Syftet med den arkeologiska utredningen var att fastställa om synlig fornlämning eller ytor med under 
mark dold fornlämning förekommer inom området och så långt som möjligt beskriva dessa. Utredningen 
skulle vara av god kvalitet och ge underlag inför kommande beslut i ärendet samt för uppdragsgivarens 
vidare planering. Målgrupper för utredningen var Länsstyrelsen i Jönköpings län och Tranås kommun.

Metod
Inledningsvis gjordes en genomgång av äldre kart- och arkivmaterial, för att om möjligt identifiera 
förhistoriska, medeltida eller historiska lämningar. De historiska kartorna har också efterstuderats i 
relation till undersökningens resultat, då påträffade lämningar behövde bedömas avseende antikvarisk 
status i anslutning till tidsgränsen 1850. Kart- och arkivstudien har genomförts av rapportförfattaren och 
Roger Nyqvist vid Rio Göteborg Natur- och kulturkooperativ.
 Fältarbetet inleddes med att hela utredningsområdet inventerades, dels efter lämningar som var 
synliga ovan mark och dels för att identifiera särskilt lämpliga lägen för förhistoriska bosättningar som inte 
kan förväntas vara synliga ovan mark. I samband med inventeringen användes ställvis en jordsond, för 
att kontrollera lagerföljden och för att eftersöka sot- och kolförekomster som kan tyda på fornlämningar. 
Därefter grävdes sökschakt med hjälp av grävmaskin. Schakten placerades jämnt över ytan, samt 
med hänsyn till topografin och utifrån resultaten av de föregående arbetsmomenten. Samtliga schakt 
dokumenterades genom inmätning, digitalfoto och beskrivning av lagerföljden. Påträffade lämningar 
dokumenterades i plan genom inmätning, digitalfoto och beskrivning. Vid fältinmätningarna användes 
RTK-GPS med god mätprecision. 
 Eftersom vissa påträffade lämningar behövde bedömas avseende antikvarisk status i anslutning 
till tidsgränsen 1850 insamlades kolprover efter samråd med länsstyrelsen. Proverna har analyserats 
avseende vedart och därefter radiometriskt daterats.  Vedartsanalysen har utförts av Vedlab i Glava 
(bilaga 1) och 14C-dateringarna har gjorts vid Ångströmlaboratoriet i Uppsala (bilaga 2).

Figur 3. En avkopplande stund vid 
Sommens strand, runt 150 meter 
öster om utredningsområdet. Utsikt 
mot Romanäs på andra sidan sjön. 
Foto från sydväst.
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Resultat

Kart- och arkivstudie
Ortsnamnet Norraby skall enligt Jan Agertz (2008, 168) kunna spåras tillbaka till 1372, då det stavas som 
Norby.  I Vadstena klosters räkneskaper omnämns två gårdar i Norraby år 1447 (Bååth 1983, 34). De var 
underställda Tranås säteri, som hade testamenterats till klostret redan 1383 (Vestbö Franzén 2017). Under 
efterreformatorisk tid hamnade säteriet i adelsättens Rålambs händer. Namnet Norrby anges sedan på en 
geometrisk avmätning av Tranås säteri från 1683 (Lantmäteriet 2018a). 
 Året innan hade säteriet sålts av den tidigare ägaren Clas Rålamb till Herman Oldekop för 4500 
riksdaler (Vestbö Franzén 2017). Sedan dröjer det tills år 1812 då både säteriet och underställda hemman 
karteras (Lantmäteriet 2018b). På kartan från 1812 ligger utredningsområdet inom ägorna till ”Säteri 
Ladugården Norraby” (figur 4). Säteriets huvudbyggnader återfinns på den södra sidan Svartån, invid dess 
utlopp i Sommen (RAÄ Tranås 5:1). 
 Bebyggelsen tillhörande ladugården Norraby ligger på den motsatta sida av ån, det vill säga norr om 
säteriet, vilket är ett sannolikt upphov till ortsnamnet. Norr om gårdsbebyggelsen och odlingsmarken 
karterades en större utmark, inom vilket det aktuella utredningsområdet låg. På kartan är området 
markerat som skogsmark, men närmare beskrivning avseende markslag och markanvändning saknas i 
källmaterialet. 
 Även i övrigt är det historiska källmaterialet relativt torftigt, vilket kan förklaras med att gården 
Norraby är underställd ett säteri och därmed inte skiftas, samt att marken som berörs framstår som 
utpräglad utmark i dokumentationen. På senare kartor, såsom Generalstabskartan från slutet av 1800-talet 
(Lantmäteriet 2018c) och Ekonomiska kartan från 1950-talet (Lantmäteriet 2018d), går det egentligen 
bara att utläsa att området fortsätter att bestå av obruten skogsmark. Det har inte varit möjligt att utifrån 
kart- och arkivstudien urskilja några särskilda lämningar eller antikvariskt intressanta strukturer inom 
utredningsområdet.

Inventering
Hela området framstod i princip som lämpligt för förhistorisk bosättning, varför den inledande invent-
eringen inte resulterade i att ytor direkt kunde prioriteras bort eller ringas in som särskilt intressanta 
boplatslägen. 
 Vid inventeringen påträffades sex objekt av antikvariskt intresse, som var synliga ovan mark: tre 
kolbottnar, två husgrunder och en stenkonstruktion av oidentifierad typ och funktion. Husgrunderna var 
av ringa storlek och låg i anslutning till varsin kolbotten. Objekten beskrivs närmare nedan, under rubriken 
Anläggningar.
  Vidare användes en jordsond för att kontrollera ett urval av de mindre gropar som förekom överallt 
inom området. Groparna var i allmänhet runt 2–3 meter stora och en halv meter djupa, ofta med en liten 
vall i ena kanten. Inga av sondsticken påvisade förekomst av sot eller kol, vilket gjorde att groparna kunde 
avfärdas som eventuella kolningsanläggningar. Groparna tolkades istället som äldre rotvältor. Eventuellt 
skulle de också kunna tyda på att stubbtäkt har ägt rum i viss omfattning.

Schakt
Totalt upptogs 110 maskingrävda sökschakt, med en sammanlagd yta om ungefär 1600 kvadratmeter 
(figur 5, samt bilaga 3). Sökschakten placerades med jämn fördelning över undersökningsområdet. Några 
av schakten upptogs i anslutning till de enstaka flyttblocken som stack ut i topografin, till exempel schakt 
42 (figur 6) och schakt 106–7. 
 Lagerföljden inom hela området bestod av förna, följt av siltig eller sandig morän med varierande 
mängd sten och block. Ställvis fanns en tunn urlakningshorisont under förnan. Inga spår av äldre 
odling observerades. Vidare gjordes iakttagelsen att den lokala moränen som blottlades i schakten var 
fattig på naturligt förkommande kvartsnoduler. Inget av antikvariskt intresse framkom i samband med 
sökschaktningen.
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Figur 4. Rektifiering av kartan över ”Säteri Ladugården Norraby” från 1812. Utredningsområdet markerat i 
blått. Registrerade lämningar enligt FMIS samt nyupptäckta lokaler markerade i rött. Skala 1:10 000.
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Figur 5. Schaktplan. Nyupptäckta lämningar är skalenligt markerade i rött. Skala 1:3000.
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Figur 6 (t.v). Schakt 42. Foto från öster.

Figur 7 (nedan). Kolarkojan G1830:1/
L2018:217. Kolningsanläggningen 
G1830:2/L2018:218 är belägen under 
det högre gräset, strax sydöst om 
husgrunden. Foto från nordväst.
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Anläggningar
Lämningarna som identifierades i samband med inventeringen beskrivs nedan med sina preliminära 
beteckningar, baserade på Rio Göteborgs interna projektbenämning ”G1830”, samt respektive 
anläggningsnummer. Lämningarnas rumsliga lägen i relation till varandra och utredningsområdet framgår 
av figur 5 och 11.

• G1830:1 - Husgrund. Lämningen utgörs av en liten husgrund med rundad form, cirka 5,4 x 5,0 meter 
stor (NO-SV). Konstruktionen består av en cirka 0,3 meter hög och cirka 1 meter bred hästskoformad 
vall, som öppnar sig mot sydöst. I den sydöstra delen finns ett spisröse, cirka 2,0 x 1,7 meter stort 
och 0,35 meter högt, uppbyggt av cirka 0,3 meter stora stenar. Husgrunden är belägen runt fyra 
meter nordväst om kolbotten G1830:2 och är troligtvis samhörig med denna. Lämningen bedöms 
som välbevarad (figur 7).

• G1830:2 - Kolningsanläggning. Lämningen är rund, cirka 13 meter stor och 0,5 meter hög. Kolbottnen 
omges av en ränna med stybbgropar, som är mellan 1,5 - 2,0 meter breda och 0,3 - 0,4 meter djupa. 
Vid sondstick i anläggningen påvisades en riklig förekomst av sot och kol. Vid utredningstillfället var 
lämningen delvis täckt av ris och kvistar från skogsavverkning. Den bedöms dock som välbevarad.

• G1830:3 - Kolningsanläggning. Lämningen är rund, cirka 18 meter stor och 0,4 meter hög. Kolbottnen 
omges av en ränna med stybbgropar, som är mellan 1,5 - 2,0 m breda och 0,3 - 0,7 m djupa. Vid sondstick 
i anläggningen påvisades en riklig förekomst av sot och kol. På lämningen finns fem kulturstubbar som 
sparats vid gallring av den omgivande tallskogen. Den bedöms som mycket välbevarad (figur 8).

Figur 8. Kolningsanläggningen G1830:3/L2018:219. På bilden syns den breda stybbrännan och flera av de 
kulturstubbar som nämns i rapporten. Foto från sydöst.
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• G1830:4 - Stenkonstruktion. Lämningen utgörs av en rund stenkonstruktion, cirka 1,5 meter stor 
och 0,7 meter hög. Konstruktionen består av en närmast kallmurad stenvägg med en central, lätt 
kvadratisk öppning som är 0,75 meter stor i överkanten. Stenväggen lutar inåt och konstruktionens 
inre botten är cirka 0,3 meter bredare än öppningen. Stenarnas storlek varierar mellan 0,1–0,5 x 0,1–
0,3 meter. På sidorna och kring konstruktionen förekommer vittrade och utraserade stenfragment. 
Anläggningen har konstruerats mot två markfasta stenblock, ett i söder och ett i norr. Provgrävning 
för hand i konstruktionens inre samt ett sökschakt runt om densamma påvisade varken sot, kol eller 
fynd. Det fanns heller inget som påvisade grop eller nedgrävning i anläggningens botten, utan denna 
bestod av samma material och återfanns på samma marknivå som den omgivande alven. Lämningen 
bedöms som välbevarad (figur 9).

• G1830:5 - Kolningsanläggning. Lämningen är rund, cirka 19 meter stor och 0,2–0,3 meter hög. 
Kolbottnen omges av en ränna med stybbgropar, som är mellan 1,0–2,0 meter breda och 0,6–0,8 
meter djupa. Vid sondstick i anläggningen påvisades en riklig förekomst av sot och kol. Tvärs genom 
anläggningen löper en välhävdad gångstig. I övrigt bedöms lämningen som välbevarad (figur 10).

• G1830:6 - Husgrund. Lämningen utgörs av en liten husgrund med rundad form, cirka 5,2 x 5,0 meter 
stor (NO-SV). Konstruktionen består av en cirka 0,3 meter hög och cirka 1,3 meter bred vall. I den 
nordvästra delen finns ett spisröse, cirka 2 x 2 meter stort och 0,5 meter högt, uppbyggt av ca 0,4 
meter stora stenar. Husgrunden är belägen runt fyra meter nordväst om kolbotten G1830:5 och är 
troligtvis samhörig med denna. Lämningen bedöms som välbevarad.

Figur 9 (t.v). Sten-
konstruktionen G1830:4/
L2018:220. Foto från norr.
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Värt att nämna i sammanhanget är att flera av de boende i närområdet, som vi mötte i samband med 
fältarbetet, kände till de ovan beskrivna kolningsanläggningarna och deras ursprungliga funktion, trots att 
de inte har varit antikvariskt registrerade. En förbipasserande uppvisade bland annat en orienteringskarta 
från början av 1980-talet, där våra tre ”nyupptäckta” kolbottnar fanns med. En av lämningarna har 
dessutom i samband med skogsbruk fredats genom kulturstubbar, i enligt med de förskrifter som finns.

Prover och analyser
I samråd med Länsstyrelsen insamlades kolprover från de tre påträffade kolningsanläggningarna. Syftet 
med proverna var att om möjligt datera lämningarna, vilket skulle kunna ge ett underlag att sätta in dem i 
ett kulturhistoriskt sammanhang, samt för en antikvarisk bedömning i relation till tidsgränsen 1850. 
Proverna insamlades genom att en mindre provgrop (cirka 0,3 kvadratmeter) grävdes med spade i den 
centrala delen av kolbottnen. Strax under förnan påträffades i samtliga anläggningar ett lager med träkol 
i rikliga mängder, från vilket proven samlades in. 
 Initialt genomgick proverna en vedartsanalys (bilaga 1). Analysen visade att tall är det helt dominerande 
trädslaget. Proverna från G1830:2 och G1830:5 innehöll dock en liten mängd gran, medan provet från 
G1830:3 uteslutande bestod av tallbitar. Ett bit tall vardera från de tre anläggningarna valdes ut för 
radiometrisk datering. Från G1830:2 valdes en barkbit och från G1830:5 valdes en kvist, då dessa prover 
kan antas ha en låg egenålder.
 Resultaten av 14C-dateringarna blev att samtliga tre prover uppvisar en låg 14C-ålder: 88±28 BP (Prov 1 
från G1830:5), 205±28 (Prov 2 från G1830:2) och 133±29 (prov 3 från G1830:3). Efter kalibrering hamnar 
dateringarna i tidsintervallet 1600-tal till 1900-tal (bilaga 2). Det enda helt entydiga resultatet är att 
lämningarna inte är äldre än så. Problemet är bland annat att kalibreringskurvan planar ut för de senaste 
århundradena och att precisionen i dateringsmetoden därmed försämras. 

Figur 10. Kolningsanläggningen G1830:3/L2018:221. Stigen löper tvärs över kolbottnen. Foto från sydväst.
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Efter kalibrering av provet från G1830:3 fördelas de statistiskt möjliga dateringarna inom ett brett 
tidsintervall från slutet av 1600-talet fram till 1940-talet (1 sigma). Precision i dateringen framstår som 
helt otillräcklig för att tidsbestämma lämningen i relation till årtalet 1850. Detsamma gäller provet från 
G1830:5, som efter kalibrering hamnar i tidsspannet från slutet av 1600-talet fram till 1930-talet (1 
sigma). Resultatet av provet från G1830:2 skiljer sig något från de två andra. Efter kalibrering fördelar 
sig de statistiskt sett mest sannolika dateringarna inom tre tidsintervall (1 sigma): 1650–1680 (18,5 %), 
1760–1800 (29,2 %) samt efter 1930-talet (20,5 %). För det senare provet finns alltså ett visst utrymme 
att diskutera två alternativ i relation till årtalet 1850: tillkomst antingen före 1800 eller betydligt senare 
under 1900-talet.

Tolkningar
Inga förhistoriska lämningar påträffades inom utredningsområdet, trots att ytan framstår som ett lämpligt 
läge för förhistorisk bosättning baserat på det regionala kunskapsläget om framför allt mesolitiska 
kvartsboplatser. Strandzonen närmast sjön har sannolikt utgjort ett ännu mer attraktivt boplatsläge, 
liksom Svartåns forna mynningsområde strax söder om utredningsområdet. Vidare noterades att den 
lokala moränen som framkom i sökschakten var fattig på naturligt förekommande kvartsnoduler. Samtidigt 
finns heller inga berghällar inom området eller i dess omedelbara närhet, där kvarts skulle kunna brytas ur 
fasta klyft. En mesolitisk befolkning, för vilken kvarts var ett primärt råmaterial, kanske i första hand sökte 
sig till andra lokaler runt Sommen och dess forna sjösystem där kvartens var mer tillgänglig.
 Baserat på form och karaktär tolkas de påträffade kolningsanläggningarna G1830:2, G1830:3 och 
G1830:5 som rester efter resmilor. Husgrunderna G1830:1 och G1830:6 var av ringa storlek och ligger 
i anslutning till varsin kolmila. De tolkas därför som rester efter kolarkojor. Lämningarna liknar den 
närliggande och sedan tidigare registrerade lokalen RAÄ Tranås 580, som har två runda kolbottnar samt 
rester efter en kolarkoja. Trots ansträngningar i samband med inventeringen så kunde ingen husgrund 
identifieras i anslutning till kolningsanläggningen G1830:3. Eventuellt kan en sådan ha förstörts i samband 
med att en närliggande vandringsled anlades.
 De radiometriska dateringarna av resmilorna visar att kolningen vid dessa lokaler ägde rum under 
resmilornas mest intensiva brukningsfas, så vitt den arkeologiska forskningen känner till idag, det vill 
säga under andra hälften av 1600-talet fram till mitten av 1900-talet – även om det förekommer äldre 
dateringar (se t. ex. Hennius m. fl. 2005, Stenbäck Lönnquist & Welinder 2001). Utifrån resultatet av 
14C-dateringarna kan man säga att det visserligen finns en statistisk sannolikhet för att de påträffade 
kolningsanläggningarna har tillkommit innan 1850, men detta kan inte anses som bevisat. 
 Kalibreringen av 14C-provet från G1830:2 ger ett visst utrymme att diskutera två alternativ i relation 
till årtalet 1850: tillkomst antingen före 1800 eller betydligt senare under 1900-talet. De möjliga 
kulturhistoriska sammanhangen ter sig som tämligen disparata och frågan är vilken tolkning som är rimligast. 
Under 1600- eller 1700-tal var utredningsområdet troligtvis (det historiska kartmaterialet är bristfälligt) 
utmark under frälsegården Tranås säteri, vars främsta ekonomiska näringar var jordbruk och fiske. Under 
1900-talet är Tranås en industrialiserad tätort och ett stationssamhälle på östra stambanan, samtidigt 
som utredningsområdet fortfarande utgörs av skogsmark. Det faktum att flera boende i närområdet som 
vi pratade med i samband med fältarbetet väl kände till lämningarna och deras ursprungliga funktion kan 
eventuellt tala för en sen datering tillsammans med en i det kollektiva minnet levande tradition. 
 Den påträffade stenkonstruktionen, G1830:4, utgör troligtvis någon form av stenfundament, 
alternativt någon form av anläggning för förvaring. Eventuellt kan det vara ett jakt- eller skyttevärn, men 
det är mindre troligt då den knappt rymmer en fullvuxen person. Baserat på kallmurningstekniken rör det 
sig om en konstruktion från historisk tid. I övrigt är den svårtolkad.

Resultat gentemot undersökningsplanen
Syftet med den arkeologiska utredningen var att fastställa om synlig fornlämning eller ytor med under 
mark dold fornlämning förekommer inom området och så långt som möjligt beskriva dessa. Utredningen 
skulle vara av god kvalitet och ge underlag inför kommande beslut i ärendet samt för uppdragsgivarens 
vidare planering. Dessa mål uppfylldes.
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Antikvariska bedömningar
Utifrån resultatet av 14C-dateringarna kan man säga att det visserligen finns en statistisk sannolikhet för 
att de påträffade kolningsanläggningarna har tillkommit innan 1850, men detta kan inte anses som be-
visat. De påträffade objekten har därför registrerats i Fornreg som Övriga kulturhistoriska lämningar, i 
enlighet med Riksantikvarieämbetets rekommendationer för denna typ av lämningar. De har därmed fått 
följande beteckningar, som även redovisas på kartan i figur 11:

Anläggningsnr. Fornreg nr.  Lämningstyp
G1830:1  L2018:217  Husgrund, historisk tid
G1830:2  L2018:218  Kolningsanläggning
G1830:3  L2018:219  Kolningsanläggning
G1830:4  L2018:220  Övrig lämning
G1830:5  L2018:221  Kolningsanläggning
G1830:6  L2018:212  Husgrund, historisk tid
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Figur 11. Utdrag ur GSD-Fastighetskartan med utredningsområdet markerat i blått. Nyregistrerade lämningar 
och tidigare kända lämningar enligt FMIS (2018) markerade i rött. Skala 1:5000.
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VEDLAB 
     Vedanatomilabbet 
 
Vedlab rapport 18091     2018-10-29 
 
Vedartsanalyser på material från Småland, Säby sn. Norraby. G1830.  
 
Uppdragsgivare: Karin Berggren/RIO Göteborg 
 
Arbetet omfattar tre kolprov från kolbottnar efter resmilor i Tranås. 
Proverna innehåller kol från gran och tall. Båda trädslagen kan bli gamla i sig. Men prov 1 innehåller en kvist 
som bör ge låg egenålder vid datering. Förhoppningsvis ger även barken i prov 2 en något lägre egenålder.  
 
Analysresultat  
 
Anl. ID Anläggnings- 

typ 
Prov-  
mängd 

Analyserad  
mängd 

Trädslag Utplockat 
för 14C-dat. 

Övrigt 

5 1 Kolbotten 68,5g 63,3g 18 bitar Gran 2 bitar 
Tall 16 bitar 

Tall (kvist) 
278mg 

 

2 2 Kolbotten 77,2g 61,5g 28 bitar Gran 1 bit 
Tall 23 bitar 
Tallbark 4 bitar 

Tallbark 
515mg 

 

3 3 Kolbotten 48,6g 43,1g 25 bitar Tall 25 bitar Tall 1,4g  
 
 
Erik Danielsson/VEDLAB 
Kattås 
670 20 GLAVA 
Tfn: 070 34 00 645 
E-post: vedlab@telia.com 
www.vedlab.se 
 
De här trädslagen förekom i materialet 
Art Latin Max 

ålder 
Växtmiljö Egenskaper och användning Övrigt 

Gran Picea abies 350 år Trivs på näringsrika jordar. 
Tål beskuggning bra och 
konkurrerar därför lätt ut 
andra arter 

Lätt och lös men ganska seg 
ved. Ofta rakvuxen. Ganska 
motståndskraftig mot röta. 
Stolpar golvbrädor störar 
lieskaft, korgar 

Bark till taktäckning. Granbarr 
till kreatursfoder 

Tall Pinus 
silvestris 

400 år Anspråkslös men trivs på 
näringsrika jordar. Den är 
dock ljuskrävande och blev 
snabbt utkonkurrerad från de 
godare jordarna när granen 
kom 

Stark och hållbar. 
Konstruktionsvirke, stolpar, 
pålar, båtbygge, kärl (ej för 
mat) takspån, tjärbloss, träkol, 
tjärbränning 

Underbarken till nödmjöl, 
årsskott kokades för C-
vitaminerna. Även som 
kreatursfoder 

 
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. 
 
 
 
 

Vedartsanalysen görs genom att studera snitt- eller brottytor genom mikroskop. Jag har använt stereolupp Carl Zeiss Jena, Technival 2 
och stereomikroskop Leitz Metalux II med upp till 625 gångers förstoring. Mikroskopfoton är tagna med Nikon Coolpix 4500. 
Referenslitteratur för vedartsbestämningen har i huvudsak varit Schweingruber F.H. Microscopic Wood Anatomy 3rd edition och 
Anatomy of European woods 1990 samt Mork E. Vedanatomi 1946. Dessutom har jag använt min egen referenssamling av förkolnade 
och färska vedprover. 
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Bilaga 2. Schaktbeskrivningar 
 
Samtliga mått anges i meter. 
 

1 
 

Id. Längd Bredd Djup Lagerföljd (lager: djup, beskrivning) 
 

S1 5,2 2,7 0,35 L1: 0–0,2 Förna/grässvål.  
L2: 0,2–0,35 Brungul sandig morän 

S2 5,5 2,4 0,2 L1: 0–0,1 Förna/grässvål.  
L2: 0,1–0,2 Brungul sandig morän 

S3 8,2 2,5 0,3 L1:0–0,1 Förna  
L2: 0,1–0,3 Brungul sandig morän 

S4 7,9 2,4 0,2 L1: 0–0,1 Förna  
L2: 0,1–0,2 Brungul sandig morän 

S5 7,1 2,3 0,25 L1: 0–0,1 Förna  
L2: 0,1–0,25 Brungul siltig morän 

S6 6,9 2,3 0,15 L1: 0–0,1 Förna  
L2: 0,1–015 Brungul siltig morän 

S7 7,3 2,25 0,2 L1: 0–0,1 Förna  
L2: 0,1–0,2 Brungul sandig morän 

S8 6,8 2,6 0,25 L1: 0–0,1 Förna  
L2: 0,1–0,25 Brungul siltig morän 

S9 5,6 2,4 0,3 L1: 0–0,15 Förna  
L2: 0,15–0,3 Brungul sandig morän 

S10 8,2 2,5 0,3 L1: 0–0,05 Förna  
L2: 0,05–0,3 Brungul sandig morän 

S11 5 2,35 0,15 L1: 0–0,1 Förna  
L2: 0,1–0,15 Brungul siltig morän 

S12 7,4 2,4 0,15 L1: 0–0,1 Förna  
L2: 0,1–0,15 Brungul sandig morän 

S13 6,8 2,6 0,15 L1: 0–0,1 Förna  
L2: 0,1–0,15 Brungul siltig morän 

S14 7,7 2,3 0,2 L1: 0–0,1 Förna  
L2: 0,1–0,2 Brungul sandig morän 

S15 6,2 2,4 0,25 L1: 0–0,15 Förna 
L2: 0,15–0,25 Brungul sandig morän 

S16 8,1 2,3 0,15 L1: 0–0,05 Förna 
L2: 0,05–0,15 Brungul sandig morän 

S17 6,6 2,4 0,25 L1: 0–0,08 Förna  
L2: 0,08–0,25 Brungul sandig morän 

S18 6,2 2,2 0,2 L1: 0–0,1 Förna  
L2: 0,1–0,2 Brungul sandig morän 

S19 7,1 2,3 0,25 L1: 0–0,15 Förna  
L2: 0,15–0,25 Brungul sandig morän 

S20 6,9 2,6 0,3 L1: 0–0,07 Förna  
L2: 0,07–0,3 Brungul sandig morän 

S21 5,1 2,3 0,15 L1: 0–0,05 Förna 
L2: 0,05–0,15 Brungul sandig morän 

S22 6,5 2,2 0,3 L1: 0–0,1 Förna  
L2: 0,1–0,3 Brungul sandig morän 

S23 8,3 2,5 0,25 L1: 0–0,15 Förna  
L2: 0,15–0,25 Brungul sandig morän 

S24 5,7 2,4 0,4 L1: 0–0,2 Förna 
L2: 0,2–0,4 Brungul sandig morän 

S25 6,8 2,3 0,25 L1: 0–0,1 Förna 
L2: 0,1–0,25 Brungul sandig morän 

S26 5,9 2,3 0,35 L1: 0–0,1 Förna  
L2: 0,1–0,35 Brungul sandig morän 

S27 7,9 2,6 0,2 L1: 0–0,1 Förna  
L2: 0,1–0,2 Brungul sandig morän 

S28 6,3 2,1 0,25 L1: 0–0,1 Förna  
L2: 0,1–0,25 Brungul sandig morän 
  

Bilaga 3. Schaktbeskrivningar



Bilaga 2. Schaktbeskrivningar 
 
Samtliga mått anges i meter. 
 

2 
 

Id. Längd Bredd Djup Lagerföljd (lager: djup, beskrivning) 
 

S29 6,4 2,3 0,2 L1: 0–0,05 Förna  
L2: 0,05–0,2 Brungul sandig morän 

S30 6,8 2,5 0,25 L1: 0–0,1 Förna  
L2: 0,1–0,25 Brungul sandig morän 

S31 5,4 2,6 0,35 L1: 0–0,1 Förna 
L2: 0,1–0,2 Gråbrun sandig morän (podsol) 
L3: 0,2–0,35 Brungul sandig morän 

S32 2,8 2,2 0,3 L1: 0–0,15 Förna  
L2: 0,15–0,3 Brungul sandig morän 

S33 6,4 2,3 0,25 L1: 0–0,05 Förna  
L2: 0,05–0,25 Brungul sandig morän 

S34 6,4 2,4 0,35 L1: 0–0,1 Förna  
L2: 0,1–0,35 Brungul småstenig sandig morän 

S35 6,0 2,3 0,2 L1: 0–0,1 Förna  
L2: 0,1–0,2 Brungul småstenig sandig morän 

S36 7,1 2,3 0,25 L1: 0–0,15 Förna  
L2: 0,15–0,25 Brungul sandig morän 

S37 6,7 2,3 0,25 L1: 0–0,1 Förna  
L2: 0,1–0,25 Brungul småstenig sandig morän 

S38 8,5 2,3 0,3 L1: 0–0,15 Förna  
L2: 0,15–0,3 Brungul sandig morän 

S39 7,7 2,4 0,25 L1: 0–0,1 Förna  
L2: 0,1–0,25 Brungul småstenig sandig morän 

S40 6,6 2,2 0,25 L1: 0–0,1 Förna  
L2: 0,05–0,25 Brungul småstenig sandig morän 

S41 4,2 1,3 0,35 L1: 0–0,1 Förna  
L2: 0,1–0,35 Brungul småstenig sandig morän 

S42 5,8 2,2 0,25 L1: 0–0,1 Förna 
L2: 0,1–0,25 Brungul småstenig sandig morän 

S43 6,3 2,1 0,2 L1: 0–0,1 Förna  
L2: 0,1–0,2 Brungul småstenig sandig morän 

S44 6,6 2,0 0,2 L1: 0–0,1 Förna  
L2: 0,1–0,2 Brungul småstenig sandig morän 

S45 5,4 2,0 0,35 L1: 0–0,25 Förna 
L2: 0,25–0,35 Brungul stenig sandig morän 

S46 6,6 2,2 0,25 L1: 0–0,1 Förna  
L2: 0,1–0,25 Brungul småstenig sandig morän 

S47 4,5 2,5 0,2 L1: 0–0,1 Förna  
L2: 0,1–0,2 Brungul stenig sandig morän 

S48 5,8 2,2 0,25 L1: 0–0,1 Förna  
L2: 0,1–0,15 Brungrå grov sand 
L3: 0,15–0,25 Rödgul något grusig sandig morän 

S49 4,0 3,2 0,15 L1: 0–0,15 Förna  
L2: 0,15–0,15 Brungul sandig morän 

S50 5,9 2,6 0,2 L1: 0–0,1 Förna  
L2: 0,1–0,2 Brungul stenig sandig morän 

S51 5,0 2,0 0,35 L1: 0–0,2 Förna  
L2: 0,2–0,35 Brungul blockig morän 

S52 5,7 2,2 0,4 L1: 0–0,2 Förna 
L2: 0,2–0,4 Gulbrun blockig morän 

S53 6,0 2,4 0,2 L1: 0–0,2 Förna 
L2: 0,2–0,2 Rödgul siltig morän 

S54 5,7 2,5 0,2 L1: 0–0,15 Förna 
L2: 0,15–0,2 Gråbrun sandig stenig morän 

S55 5,5 2,7 0,2 L1: 0–0,18 Förna 
L2: 0,18–0,2 Ljusbrun siltig sandig morän 

S56 5,3 2,4 0,25 L1: 0–0,15 Förna 
L2: 0,15–0,25 Ljusbrun siltig sand med enstaka stenar 



Bilaga 2. Schaktbeskrivningar 
 
Samtliga mått anges i meter. 
 

3 
 

Id.  Längd Bredd Djup Lagerföljd (lager: djup, beskrivning) 
 

S57 4,5 2,3 0,3 L1: 0–0,2 Förna  
L2: 0,2–0,3 Ljusbrun sandig silt med en del block 

S58 6,3 2,5 0,3 L1: 0–0,15 Förna 
L2: 0,15–0,3 Ljusbrun sandig siltig morän med enstaka block 

S59 6,0 2,1 0,15 L1: 0–0,1 Förna 
L1: 0,1–0,15 Ljust gulbrun sandig silt med enstaka block 

S60 5,3 2,2 0,12 L1: 0–0,08 Förna 
L2: 0,08–0,12 Ljusbrun sandig silt med enstaka block 

S61 6,1 2,3 0,25 L1: 0–0,18 Förna  
L2: 0,18–0,25 Ljusbrun sandig silt med ett flertal större block 

S62 6,4 2,7 0,35 L1: 0–0,15 Förna 
L2: 0,15–0,35 Ljusbrun sandig silt med ett par större block 

S63 5,9 2,7 0,2 L1: 0–0,1 Förna  
L2: 0,1–0,2 Ljusbrun sandig silt med något stenblock  

S64 5,9 2,4 0,2 L1: 0–0,15 Förna  
L2: 0,15–0,2 Ljusbrun sandig silt med ett flertal stenar och mindre block 

S65 6,9 2,3 0,2 L1: 0–0,12 Förna  
L2: 0,12–0,2 Ljusbrun sandig silt med ett par markfasta block 

S66 5,8 2,2 0,2 L1: 0–0,15 Förna 
L2: 0,15–0,2 Ljusbrun blockrik sandig silt. Flera markfasta block. 

S67 6,0 2,5 0,15 L1: 0–0,1 Förna 
L1: 0,1–0,15 Ljusbrun sandig silt med en del sten och block 

S68 5,8 2,2 0,15 L1: 0–0,12 Förna  
L2: 0,12–0,15 Ljusbrun sandig silt med ett par större block 

S69 6,2 2,2 0,25 L1: 0–0,17 Förna  
L2: 0,17 Ljusbrun sandig silt med ett flertal större stenar  

S70 7,4 2,7 0,1 L1: 0–0,05 Förna  
L2: 0,05–0,1 Ljusbrun sandig silt med en mindre mängd sten 

S71 6,8 2,3 0,2 L1: 0–0,1 Förna  
L2: 0,1–0,2 Gulbrun siltig och mycket stenig sand  

S72 6,4 2,1 0,15 L1: 0–0,1 Förna  
L2: 0,1–0,15 Ljust gulröd sandig silt med en hel del stenar och block 

S73 7,2 2,3 0,3 L1: 0–0,15 Förna  
L2: 0,15–0,3 Gulbrun siltig morän 

S74 6,8 2,4 0,3 L1: 0–0,15 Förna  
L2: 0,15–0,3 Ljusbrun sandig silt med ett par markfasta stenblock.  

S75 8,0 2,6 0,25 L1: 0–0,2 Förna 
L2: 0,2–0,25 Gulbrun sandig silt med enstaka stenar 

S76 6,0 2,7 0,15 L1: 0–0,1 Förna  
L2: 0,1–0,15 Ljust gulbrun sandig silt med ett flertal stenar  

S77 6,4 2,6 0,1 L1: 0–0,05 Förna  
L2: 0,05–0,1 Gulbrun sandig silt med ett flertal stenar  

S78 5,8 2,2 0,15 L1: 0–0,10 Förna  
L1: 0–0,15 Ljusbrun sandig silt med enstaka mindre stenar  

S79 6,9 2,3 0,2 L1: 0–0,1 Förna  
L2: 0,1–0,2 Ljusbrun sandig silt med en del mindre och större stenar  

S80 6,6 2,2 0,2 L1: 0–0,1 Förna 
L2: 0,1–0,2 Ljusbrun sandig silt med ett flertal större stenar. Mest blockrikt i norr. 

S81 6,6 2,1 0,2 L1: 0–0,13 Förna 
L2: 0,13–0,2 Ljust gulbrun sandig silt med enstaka mindre stenar. Flera rotbränder. 

S82 7,7 2,7 0,3 L1: 0–0,1 Förna  
L2: 0,1–0,3 Ljusbrun blockrik sandig silt  

S83 7,5 2,5 0,2 L1: 0–0,1 Förna  
L2: 0,1–0,2 Ljusbrun mycket blockrik sandig silt  

S84 6,3 2,7 0,15 L1: 0–0,1 Förna  
L2: 0,1–0,15 Ljust gulbrun sandig silt med en handfull större block 
  



Bilaga 2. Schaktbeskrivningar 
 
Samtliga mått anges i meter. 
 

4 
 

Id. Längd Bredd Djup Lagerföljd (lager: djup, beskrivning) 
 

S85 6,0 2,4 0,2 L1: 0–0,12 Förna  
L2: 0,12–0,2 Ljusbrunt sandigt grus  

S86 6,9 2,4 0,25 L1: 0–0,15 Förna 
L2: 0,15–0,25 Ljusbrun stenig sand med enstaka stenar  

S87 6,9 2,6 0,3 L1: 0–0,16 Förna  
L2: 0,16–0,3 Ljusbrun sandig silt med enstaka stenar och block 

S88 6,5 2,4 0,2 L1: 0–0,12 Förna  
L2: 0,12–0,2 Ljusbrun sandig silt med enstaka mindre stenar  

S89 8,0 2,7 0,15 L1: 0–0,1 Förna 
L2: 0,1–0,15 Ljusbrun sandig silt med enstaka mindre stenar och block 

S90 6,3 2,4 0,25 L1: 0–0,15 Förna  
L2: 0,15–0,25 Ljusbrun sandig silt med enstaka mindre stenar och block  

S91 6,1 2,4 0,15 L1: 0–0,1 Förna 
L2: 0,1–0,15 Ljusbrun sandig silt med enstaka mindre stenar  

S92 6,0 2,6 0,25 L1: 0–0,15 Förna 
L2: 0,15–0,25 Ljusbrun sandig silt med enstaka mindre stenar och större block  

S93 6,1 2,5 0,2 L1: 0–0,15 Förna  
L2: 0,15–0,2 Ljusbrun sandig silt med ett mindre antal markfasta block 

S94 6,2 2,4 0,15 L1: 0–0,1 Förna  
L2: 0,1–0,15 Ljusbrun sandig silt med två markfasta block  

S95 5,9 2,6 0,25 L1: 0–0,15 Förna  
L2: 0,15–0,25 Ljusbrun sandig silt med ett flertal större stenblock  

S96 6,6 2,5 0,2 L1: 0–0,1 Förna  
L2: 0,1–0,2 Ljusbrun sandig silt med en handfull större block  

S97 7,9 2,3 0,4 L1: 0–0,1 Förna  
L2: 0,1–0,4 Ljusbrun mycket blockig sandig silt 

S98 7,7 2,5 0,15 L1: 0–0,1 Förna 
L2: 0,1–0,15 Ljusbrun sandig silt med ett flertal stenar  

S99 6,1 2,7 0,2 L1: 0–0,1 Förna  
L2: 0,1–0,2 Ljusbrun sandig silt med ett flertal större och mindre stenar  

S100 5,8 2,5 0,4 L1: 0–0,15 Förna  
L2: 0,15–0,4 Ljusbrun blockrik sandig silt  

S101 5,5 2,4 0,2 L1: 0–0,1 Förna  
L2: 0,1–0,2 Ljusbrun mycket blockrik sandig silt  

S102 6,4 2,4 0,3 L1: 0–0,15 Förna 
L2: 0,15–0,3 Ljusbrun blockrik sandig silt  

S103 6,3 2,7 0,15 L1: 0–0,08 Förna  
L2: 0,08–0,15 Ljusbrun blockrik sandig silt  

S104 5,6 2,3 0,25 L1: 0–0,15 Förna  
L2: 0,15–0,25 Ljusbrun sandig silt med två större markfasta block  

S105 6,0 2,4 0,2 L1: 0–0,12 Förna  
L2: 0,12–0,2 Ljusbrunt småstenigt sandigt grus  

S106 7,8 3,0 0,25 L1: 0–0,15 Förna  
L2: 0,15–0,25 Ljusbrunt stenigt sandigt grus 

S107 6,6 2,4 0,3 L1: 0–0,15 Förna  
L2: 0,15–0,3 Ljusbrunt sandigt grus med ett fåtal stenar 

S108 10,9 2,5 0,2 L1: 0–0,1 Förna  
L2: 0,1–0,2 Ljusbrunt småstenigt sandigt grus  

S109 6,9 2,5 0,2 L1: 0–0,1 Förna  
L2: 0,1–0,2 Ljusbrun mycket blockrik grusig sand 

S110 5,8 2,8 0,2 L1: 0–0,1 Förna 
 L2: 0,1–0,2 Ljusbrun grusig sand med ett flertal större och mindre stenar  
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