Inventering av fornlämningar hösten 2014
Under hösten har fornminnesinventeringen fortsatt i norra delen av Askeryd. Ett tiotal kolbottnar har
hittats, några med tydliga rester efter kolarkojan. Strax norr om Hälla fanns ett mindre område där
man använt sig av tre olika metoder för kolningsframställning, den äldsta en kolningsgrop som vid
stickprov uppvisade rikligt med kol, en rektangulär botten efter liggmila och på en kulle i närheten en
rund kolbotten efter en resmila. En pedagogisk intressant plats där man tydligen hållit på genom
århundraden med kolning
Vi har även inventerat flera områden med fossil åkermark och flera lämningar efter torp och
backstugor som t.ex Backstugan Bergholm som ligger vid vägen ut mot Brostugan en liten bit från
gränsen till Östergötland och backstugan Grindhem beläget vid krönet av Börenäsbackarna.
Exkursion avslutade årets inventering.
Den 29 oktober var inventeringsgänget samlade i Knutstorp tillsammans med Bo Annuswer från
Länsstyrelsen och arkeolog Linnea Kallerskog från länsmuseet för en dags exkursion. Allra först
besöktes en tidigare okänd stensättning som upptäcktes år 2013. Den ligger i krönläge alldeles intill
den gamla sjökanten till Flisbysjön. Även järnåldersgravfältet Bruadungen i Flisby socken besöktes
och de intilliggande kolningsgroparna som upptäcktes och granskades förra året. Vid Bröttjehaga
fanns en gammal välbevarad gårdstomt i betesmark och här såg vi tydliga rester efter grunden till
huvudbyggnaden av gamla Bröttjehaga även en inrasad källare. Vid gamla vägen upp till gården ligger
ett välskött område med odlingsrösen i skogsmark. Så gick färden upp mot Dämparp här ligger ett 13
meter i diameter stort ringröse med tydlig vall som är ett av föreningens vårdobjekt. Vi diskuterade
att någon form av vägvisning skulle underlätta för besökare att hitta dit. Vid Stalpet i Aneby togs en
kaffepaus. Under tiden informerades Bo A om den inventering som gjorts i området med bl.a.
lämningar efter 1600-talskvarnar, tegelbruk m.m. Stalpet som har många besökare varje år saknar
informationstavla, vilket påpekades. Nästa besöksmål var platsen med olika typer av
kolningsverksamhet som nyligen upptäcktes norr om Hälla i Askeryd. Därefter fortsatte resan till
Frinnaryds socken där två gravar (upptäckta 2013); en stensättning och ett gravröse utanför Kornås.
Till sist avslutades dagen med korvgrillning vid Trottamålen i Frinnaryds allmänning. Bo A var mycket
nöjd med dagens exkursion och gav beröm och tackade alla för det inventeringsarbete som
genomförts. Ett något överraskande besked gavs till oss att några medel till fortsatt inventering kan
för närvarande inte utlovas.
Hasse

Ringröse i Flisby

Gravröse i Kornås. Man kan se stenarna under ytan.

