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Figur 1. Utdrag ur den digitala fastighetskartan. Skala 1:20 000
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Jönköpings läns museum

Rapport över utförd arkeologisk undersökning
Beskrivning av undersökningsresultaten.
Inledning
Jönköpings läns museum har under oktober månad 2019 genofört en arkeologisk utredning etapp 1 på fastigheten
Svenshult 1:7 m.fl. i Smålandsstenar inför planerad industribyggnation. Beställare var Gislaveds kommun. Fält- och
rapportansvarig var Jörgen Gustafsson, Jönköpings läns museum.
Resultat
En genomgång av äldre kartmaterial från området ger vid handen att utredningsområdet under 1800- och 1900-talet
låg som hagmark och utmark. Inga specifika observationer gjordes vid kartanalysen. Dock visade lagaskifteskartan över
Bölaryds skogsskift från 1916 att ett litet torp, Intaget, var beläget vid gränsen mot Fägerhult. Torpet kan inte följas i
kartor äldre än 1916. Stället var övergivet och åker och ängsmark nerlagda senast ca 1950 då fotograferingen för
ekonomiska kartan genomfördes i området. Lämningarna efter torpet är registrerade i Kulturmiljöregistret som
L1973:9604.
Undersökningsområdet bestod av barrskog och kalhyggen. Till största del var markslaget mycket blött, närmast
mossliknande. Inga lämningar påträffades förutom ett par förvaringsgropar, sannolikt tillhörande det ovan nämnda
torpet som låg centralt i området. Groparna och stenmurarna som omgärdade torplämningen mättes in och
registrerades i Kulturmiljöregistret (se figur 3).
Åtgärdsförslag
Jönköpings läns museum anser att inga ytterligare arkeologiska åtgärder krävs inom undersökningsområdet.
Jönköpings läns museum har samrått med länsstyrelsen.
Referenser
Lantmäterimyndigheterna (LMA):
Villstad socken, Bölaryd, Akt nr 06-vil-174, Laga skifte 1916
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Administrativa uppgifter
IDENTIFIERINGSUPPGIFTER

Dnr: 218/2019
Dnr enl Lst beslut: 431-7463-2019
Rapport: 2019:44
Landskap: Småland
Län: Jönköping
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Socken: Villstad
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UNDERSÖKNINGENS ART OCH OMFATTNING

Typ av exploatering: Husbyggnation
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Ansvarig institution: Jönköpings läns museum
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Figur 2. Utredningsområdet med torpet ”Intaget” centralt i områdets östra del.
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Figur 3. Kartan visar de inmätta stenmurarna kring torpet samt förvaringsgroparna.
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Figur 4 Foto på en av stenmurarna vid torpet.

Figur 5. Bilden visar vilken typ av markslag som den största delen av utredningsområdet bestod av.

Jönköpings läns museum har under oktober månad 2019
genomfört en arkeologisk utredning etapp 1 på fastigheten
Svenshult 1:7 m.fl. i Smålandsstenar inför planerad industribyggnation.
Undersökningsområdet bestod av barrskog och kalhyggen. Till största del var markslaget mycket blött, närmast
mossliknande. Inga nya lämningar påträffades förutom ett
par förvaringsgropar och stenmurar, sannolikt tillhörande
torpet som låg centralt i området.
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