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Landskap: Småland 

Kommun: Kalmar 

Socken: Ryssby 

Fastighet: Skammelstorp 9:1 m fl 

Fornl. nr: Enl Lst beslut 85 och 86. De facto 163. 

Antikvarisk kontroll, utförd 1984-10-05 av Monica Rasch 

 

Ekonomiskt kartblad 6G9g 

X 6297168 
Y 1531048 
Z 15 – 20  möh 

Uppdragsgivare: Sydkraft 

 

Dokumentation  (* = bifogas) 

Finns fynd? Ja:        Nej:      X            

Fynd, KLM nummerserie:  

Situationsplan, skala:  

Plan, skala: - 

Profil*, skala: Fri skala 

Resultat publicerat i: - 

Övrigt material ingående i 

rapport 

Utdrag ekonomiska kartan*, utdrag karta fr FMIS*, Resultat 

av fosfatkartering* 

 

 

Undersökningsresultat:  

 

Bakgrund 

 

Den antikvariska kontrollen föranleddes av schaktning för stolpsättning och stag-

förankring vid renovering av befintlig luftledning och vid byggnation av ny luftled-

ning. Det utfördes också en kabelförläggning vid Rockneby-Skammelstorp. Då större 

delen av arbetsföretaget utgjordes av byte av befintliga stolpar inskränktes den antik-

variska kontrollen till de platser som markerats på figur 1 (och bilaga1). De två röda 

punkterna är platser där stolpar byttes ut under antikvarisk kontroll. Den röda linjen 

markerar det område som schaktades för kabelförläggning.   

 

Som framgår av Figur 1 och Tabell 1 utfördes schaktningsarbetet i ett antikvariskt 

mycket känsligt område. Vid en besiktning som utfördes den 13 september 1984 på-

träffades fynd av stenålderskaraktär på Skammelstorp 9:1. Fyndplatsen är numera en 

del av Raä 163, fyndplatsen belägenhet framgår av bilaga 1.  

 

Resultat 

 

På en sträcka av ca 17 m kunde resterna av ett kulturlager följas. Kulturlagret var tro-

ligen delvis bortspolat och omlagrat. Av den tillgängliga dokumentationen framgår att 

tre anläggningar undersöktes. Sannolikt kommer de från det område som schaktats för 
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kabelnedläggning i omedelbar anslutning till Skammelstorp.  Ritningen är mycket 

blek och något svårtolkad. En renritning/tolkning av den återfinns som bilaga 2. Det 

har också utförts en fosfatanalys som presenteras i bilaga 3. Några ytterliga upplys-

ningar av denna kartering finns inte men det förefaller troligt att den stammar från det 

schaktade området i anslutning till Raä 163. 

 

 
 
Figur 1.Relationen mellan områdena där antikvarisk kontroll genomfördes och de kringliggande forn-

lämningarna . De två röda punkterna är platser där stolpar byttes ut. Den röda linjen markerar det 

område där ny kabel grävdes ned.  Okänd skala. 

 

 

Raä Läge Beskrivning 
4 Flack moränhöjd. Åker-

holme. 

Röse, 20 m diam och 2-3,5 m h. Stenarna är 0,2-0,35 m st  

Kantkedja, bäst synlig i S, av 0,4-1 m st stenar. Intill och Nom rösets mitt 

är en grop, 2,5 m diam och 0,8 m dj-. Röset är omplockat i ytan. Beväxt i 

kanten med ett par mindre ekar och björkar. 

85 S-sluttning av ås Fyndplats i åkern för 12 trindyxor av grönsten och 2 fragment av skaft-

hålsyxor. 

93 Flack moränhöjd. Betes-

mark och åker. 

Område med röjningsrösen. Inom det på fotokartan ungefärligtbegränsade 

området, finns några röjningsrösen av vilka ett par är 1 0-20 m diam och 

1,5-2 m h. Möjligen döljer dessa röjningsrösen fornlämningar.  

163 Krön av höjdrygg (V-Ö) i 

sandig-moig morän. 

Åkermark. 

Stenåldersboplats, 130x30-90 m (SV-NO). Enligt tidigare anteckningar 

har från platsen tillvaratagits ca 400 avslag, trindyxor, tvärpilar mm. Vid 

besiktning 1986 iakttogs enstaka avslag. 

166 Höjder i N och S med flack 

svacka mellan, sandig-

moig morän. Åkermark. 

Stenåldersboplats, 260x70-100m (N-S). Enligt tidigare anteckningar har 

från lokalen tillvaratagits ca 20 avslag och skrapor. Vid besiktning 1986 

kunde enstaka avslag iakttagas över hela ytan. 

167 Mindre höjd, sandig-moig 

morän. Åkermark. 

Stenåldersboplats, 60x50 m (N-S). Enligt tidigare anteckningar har från 

lokalen tillvaratagits ca 8 avslag. Vid besiktning 1986 iakttogs enstaka 

avslag. 

168 S-sluttning av höjd i san-

dig-moig morän. Åker-

mark. 

Lösfynd. Enligt tidigare anteckningar fyndplats för 1flintspån. Vid besikt-

ning 1986 kunde inga iakttagelser göras. 

 
Tabell 1. Fornlämningar i närheten av den antikvariska kontrollen. 

 

 

 



Bilaga 1 Utdrag ur ekonomiska kartan 6G9g. Platser där antikvarisk kontroll 

utfördes är rödmarkerade. Okänd skala. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 2. Profilritningar, fri skala 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Bilaga 3. Rapportering av fosfatanalys 

 
 



 


