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Resultat från arkeologisk utredning, inför 
ny förskola på fastigheten Överläraren 4 
i Jönköpings stad och kommun 

Bakgrund 
Ni planerar en ny förskola på Råslätt inom rubricerad fastighet. Jönköpings 
läns museum har den 28-29 oktober 2019 genomfört en arkeologisk 
utredning inom ett cirka 14 500 m2 stort område. 

Resultat 
Jönköpings läns museum har redovisat resultaten från utredningen till 
Länsstyrelsen i en arkeologisk rapport, 2019:43. 

Vid schaktning noterades tjocka påfördas jordlager med en tjocklek som 
bedöms uppgå från mellan 2 till 3 meter. Sannolikt rör det sig om 
överblivna jordlager i samband med att området bebyggdes 1972. 

Länsstyrelsens bedömning 
Länsstyrelsen bedömer att ytterligare antikvariska åtgärder inte krävs inom 
utredningsområdet.  
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Kopia till 
Jönköpings läns musuem, registrator@jkpglm.se  
 
 
Personuppgifter 
För information om hur Länsstyrelsen i Jönköpings län behandlar personuppgifter, se 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd 
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Arkeologisk utredning inför byggnation av ny förskola inom 
fastigheten Överläraren 4, Jönköpings stad och kommun, 
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Karta med utredningsområdet markerat med blått. Ytan som ej var aktuell är skrafferat med svart. Skala 1:10 000.
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Karta med schakten markerade med lila. Skala 1:1000.
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Kartanalys för kvarteret Överläraren, Råslätt.

I samtliga tre kartor över Råslätt by från 1646, 1788 och 1873 är utredningsområdet beläget i övergången mel-
lan åker och äng, ca 100 meter väster om bytomten. Det finns egentligen endast en observation som kan vara 
av intresse för utredningen. I kartorna från 1647 och 1788 finns en ’omotiverad’ u-formad öppning i åkermar-
ken där det istället finns äng. Inget i texten beskriver att det skulle vara något extra med ängsmarken, men 
erfarenhetsmässigt kan sägas att inhak kan bero på att marken i området var extra stenig. Det kan dock knap-
past vara tillfälle här där jordarterna domineras av glacial silt inom utredningsytan och svämsediment kring 
Lillån. Kan avbrottet i åkermarken gå tillbaka på andra företeelser som låg ’i vägen’? Gravar t.ex? Vid Laga skif-
tet var området uppodlat till åker. Det fanns dock ett dike i 1800-talskartans åkermark som kanske antyder att 
området egentligen var för sankt för åker och detta förklarar kanske varför området inte var uppodlat under 
1600- och 1700-talet.

Ur Laga skifteskartans text framgår också att man har haft mjärdestånd i Lillån som rinner nedanför slänten 
väster om utredningsområdet, en mindre å som säkerligen varit fiskrik. Ingenting finns i dag kvar av Råslätts 
odlingslandskap efter den exploatering som skedde på 1970-talet då hela området bebyggdes. 

Råslätt by hör till de enheter i Ljugarums socken som karterades för den Geometriska jordeboken under 
1640-talet. Kartan är enkel och redovisar byns inägomark samt de tre gårdarna, två kronohemman och ett 
kombinerad skatte- och frälsehemman. För den senare anges att en humlegård om 150 humlestänger legat i 
närheten av gårdstomten, men den är inte utritad i kartan. Utmark och skog sägs finnas till. Intressant är upp-
gifterna om att gårdarna haft ett byamål: kronogårdarna har haft 52, respektive 50 alnar och skattegården 55 
alnar ”bred åker”. Det sammantagna byamålet på 157 alnar utgör en ojämn siffra. Dessa ojämna byamål är 
inte delbara med hela siffror inom det decimala eller duodecimala systemet och det är fortfarande oklart vad 
dessa byamål representerar.

Gårdarnas respektive tegar i åker och ängsmark finns inte utritade 1647 eftersom ett byamål som sagt anges i 
Notarium Explicatio, däremot finns ett byamål uttryckt på marken i nästa karta, nämligen storskiftekartan från 
1788 där åker och ängsmark är uppdelade i långsmala tegar. I konceptkartan framgår tydligt hur åkertegar och 
en del ängstegar var fördelade mellan ägarna. Det är inte ett helt jämnt skifte med a,b,c,d -följd, utan mera 
hipp som happ. Att gårdarna fördelat skörd av spannmål och hö enligt byamålet torde vara klart. I renovering-
en till kartan finns inte den äldre tegfördelningen längre med utan lantmätaren visar med olika färger vilken 
åker som nu hörde till vilken av de nu fyra gårdarna i byn. Inlemmandet av ytterligare en gård i Råslätt, troligen 
genom delning av en av de befintliga gårdarna bör ha förorsakat en förnyad tegdelning där den fjärde gården 
togs in i tegskiftet. Det tegskiftet vi ser 1788 har således tillkommit efter 1647. Eftersom Både 1647 och 1788 
praktiserades tresäde i Råslätt, det gärdessystem som var det dominerande i trakten.   

Vid laga skiftet ca nittio år senare var bilden återigen en helt annan. Nu företer åker och ängsmark stora sam-
manhängande ytor till följd av det radikala skifte byn genomgick då både inägor och utmark skulle delas i högst 
tre skift till varje gård i byn.  

Lantmäterimyndigheternas arkiv:

Ljungarum socken:

Råslätt, Akt nr 06-jöl-12, Rågångsåtgärd och storskifte, Jonathan Montelin 1788. 

Råslätt, Akt nr 06-jöl-27, Laga skifte, ägoutbyte, 1873

Lantmäteristyrelsens arkiv:

Ljungarums socken:

Råslätt 1–5, Akt nr: E141–15:e2:130–31, Geometrisk avmätning. Peter Jonsson Duker 1646.

Råslätt 1–5, Akt nr: E141–15:1, Storskifte. Jonathan Montelin 1788.



6

Här syns de tre gårdarna i Råslättsby på en karta från 1645. 
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Storskifteskartan från 1788 där åker och ängsmark är indelade i långsmala tegar.
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Kartan från 1873 visar förändringen vid laga skiftet då åker och ängar istället indelades i stora sammanhängande ytor.
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Det västligaste schaktet med en mängd 
påförd sand och inrasande schaktkanter.

Här syns det längsta schaktet i den norra delen. Matjord bestående av humös lera, påförd sand och flammig lera och sedan den äldre 
marknivån med gräs och blåleran i botten av schaktet.







Hösten 2019 utförde Jönköpings län museum en arkeo-
logisk utredning inför nybyggnsation av en förskola. Fastig-
heten Överläraren 4 ligger i den nordöstra delen av Råslätt 
och visade sig innehålla en mängd fyllnadsmassor av sand 
och lera som troligen hamnat här när bostadsområdet be-
byggdes 1972.
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