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Figur 1. Översiktskarta med undersökningsområdet markerat (ring). Skala 1:1 000 000.
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Villstads-Haghult 1:16 m. fl.
Villstads socken, Gislaveds kommun
Arkeologisk utredning
Sammanfattning
På uppdrag av Länsstyrelsen i Jönköpings län har Rio Göteborg Natur- och kulturkooperativ utfört en 
arkeologisk utredning inom fastigheterna Villstads-Haghult 1:16 m. fl., Villstads socken, Gislaveds 
kommun. Utredningen föranleddes av vägbyggnation direkt väster om tätorten Smålandsstenar.
 Utredningsområdet är cirka 3200 meter långt, cirka 35 meter brett och utgörs i huvudsak av skogsmark 
med mindre våtmarker, samt enstaka ytor med ängsmark/åkermark. Längst i nordost har tidigare åker-
mark omvandlats till en driving range (golf).
 Inledningsvis inventerades det cirka 105 000 kvadratmeter stora området till fots under två dagar. Vid 
detta tillfälle påträffades två kolningsgropar, G1824:1 och G1824:2. I anslutning till G1824:1 påträffades 
ytterligare två misstänkta kolningsgropar, vilka efter provstickning med jordsond och avtorvning av en 
mindre yta dömdes ut som naturliga lämningar.
 Utöver dessa lämningar identifierades ett mindre antal potentiella boplatslägen/aktivitetsytor, i 
anslutning till något högre liggande och mer väldränerade partier.
 Därefter upptogs 58 schakt med grävmaskin och ett mindre schakt för hand (S1-59), till en sammanlagd 
yta om lite drygt 600 kvadratmeter. Inga förhistoriska fynd eller anläggningar påträffades i något av 
schakten.
 I samband med schaktningen påträffades ytterligare en lämning, i form av en tjärränna, G1824:3, 
direkt sydost om kolningsgropen G1824:1.
 Prover från två av de identifierade anläggningarna (G1824:1 och 3) har efter fältarbetet 14C-daterats. 
Båda har dateringar som sträcker sig från mitten av 1600-talet fram till idag. För G1824:1 är sannolikheten 
cirka 70 % att anläggningen är anlagd före 1850, men för G1824:3 är sannolikheten endast cirka 42 %.
 Kolningsgroparna G1824:1 och G1824:2 har registrerats som fornlämningar och tjärrännan G1824:3 
som en övrig kulturhistorisk lämning. Fornlämningarna och den övriga kulturhistoriska lämningen har 
efter avslutat fältarbete tilldelats fornlämningsnummer av FMIS enligt nedanstående:

G1824:1  Kolningsgrop Fornlämning    Villstad 414
G1824:2  Kolningsgrop Fornlämning    Villstad 412
G1823:3  Tjärränna  Övrig kulturhistorisk lämning   Villstad 413
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Utredningsområdet
Utredningsområdet är beläget väster om tätorten Smålandsstenar, och väster om Nissan, i Villstads 
socken, Gislaveds kommun (figur 1). Området är relativt flackt och sluttar svagt ned mot Nissans dalgång. 
Avståndet till Nissan varierar mellan 0,6 och 2,2 kilometer. Utredningsområdet utgörs av en cirka 3200 
meter lång och 35 meter bred yta. För att förenkla beskrivning av både utredningsområdet, inventerings- 
och grävningsresultat har området indelats i fem etapper, 1-5, från nordost till sydväst (figur 2).
 Etapp 1 är cirka 720 meter lång och inleds i anslutning till Norra Nissastigen i den nordöstligaste delen 
av utredningsområdet. Inledningsvis utgörs ytan av en före detta åker-/ängsmark som numera används 
som driving range (golf). Centralt inom driving rangen återfinns en höjdrygg och på ömse sidor denna rygg 
sluttar marken svagt mot västsydväst respektive ostnordost. Därefter vidtar ett lite sankare område med 
en mindre bäck. På andra sidan bäcken återfinns två mindre åker-/ängsytor som sluttar ner mot bäcken i 
öster. Vidare västerut passerar den planerade vägsträckningen strax söder om ett mindre höjdparti innan 
den passerar över vägen mot Uvekull och svänger av mot sydväst. Sydväst om vägen mot Uvekull passerar 
sträckningen strax sydöst om ett mindre höjdparti.
 Etapp 2 omfattar en cirka 570 meter lång sträcka och marken utgörs huvudsakligen av ett markberett 
hygge vilket återplanterats med granplantor. Därtill växer även mycket björksly i området. Centralt inom 
området återfinns en mindre våtmark och på ömse sidor denna våtmark finns två svaga höjder. Själva 
vägsträckningen passerar strax nordväst om de båda höjdpartierna.
 Etapp 3 utgörs av en T-formad yta som sammanlagt är cirka 930 meter lång. Den ena delen löper från 
ostnordost mot västsydväst och centralt i området ansluter ytterligare en planerad vägsträcka som löper 
åt sydost mot ett industriområde för att där ansluta till Oxelgatan. Denna sistnämnda del passerar även 
en mindre grusväg, Dalstorpsvägen. Norr om Dalstorpsvägen passserar den planerade vägsträckningen 
ett relativt markant höjdparti. Nordost, sydväst och sydost om detta höjdparti återfinns mindre våtmarker 
inom vägsträckningen.
 Etapp 4 är cirka 500 meter lång och inleds och avslutas med partier med sankare terräng. Inom 
delområdet återfinns två svaga höjdpartier.
 Etapp 5, längst i söder, är cirka 490 meter lång och avslutas i anslutning till Burserydsvägen. Området 
utgörs nästan uteslutande av sank mark och är, framför allt i den södra halvan utdikad med djupa och 
breda diken. Längst i söder återfinns en torvtäkt.
 Ur geologisk synpunkt utgörs utredningsområdet av morän, isälvssediment och mindre ytor med torv 
(SGU 2018).
 Inga fornlämningar är kända inom utredningsområdet, men i närområdet återfinns i FMIS (2018) 
bland annat tre rösen (Villstad 71:1-2 och 355:1), en stensättning (Villstad 355:2), en fossil åkermark 
(Villstad 356:1), samt två lägenhetsbebyggelser (Villstad 168:1 och 169:1). Villstad 169:1 ligger i direkt 
anslutning till utredningsområdet och är enligt FMIS lämningarna efter torpet Hagamo. Cirka 600 meter 
öster om utredningsområdets nordligaste del, alldeles invid Nissan återfinns gravfältet Smålandsstenar 
som gett stationssamhället sitt namn, innehållande fem domarringar och en rest sten (Villstad 52:1).

Tidigare fynd och undersökningar
Inom det aktuella utredningsområdet har inga tidigare arkeologiska undersökningar genomförts.

Syfte
Utredningen syftade till att ta reda på om någon okänd fornlämning berördes av det aktuella arbetsföretaget. 
Eventuella påträffade lämningar skulle beskrivas och bedömas avseende antikvarisk status. För lämningar 
som kan ha tillkommit i anslutning till tidsgränsen 1850 skulle grunden för antagandet om tid för tillkomst 
att anges.Utredningen skulle utföras genom sökschaktning, eventuellt provgropsgrävning och vid behov 
provtagning, vara av god kvalitet och fungera som underlag inför kommande beslut i ärendet samt för 
Gislaved kommuns vidare planering. Målgrupp för utredningen var Länsstyrelsen och Gislaved kommun.

Metod
Inledningsvis studerades äldre kart- och arkivmaterial att studeras i syfte att identifiera äldre bruk och 
strukturer inom utredningsområdet. I inledningsfasen av fältarbetet genomfördes en inventering i syfte att 



Fi
gu

r 2
. U

tr
ed

ni
ng

so
m

rå
de

t m
ar

ke
ra

t p
å 

fa
sti

gh
et

sk
ar

ta
n.

 S
ka

la
 1

:1
00

00
.



8

identifiera eventuella gravar, fossil åkermark, historiska lämningar och potentiella boplatslägen. Därefter 
togs schakt upp med grävmaskin. Dessa förlades med hänsyn till topografin och till iakttagelser gjorda 
under undersökningens lopp. Alla schakt och lämningar mättes in med RTK-GPS. Schakt och lagerföljd 
dokumenterades digitalt med beskrivning och fotografi. Lämningar fotograferades i översikt från flera 
väderstreck och i förekommande fall även i profil. Efter avslutad dokumentation återställdes upptagna 
schakt.

Kart- och arkivstudier
Utredningsområdet är beläget inom fastigheterna Villstads-Haghult 1:16, Åtterås 3:2, 3:3, 4:5, 19:42 och 
Kollåkersskog 1:9, i Villstads socken. Det äldsta ortnamnsbelägget för Villstads socken är från 1268. Haghult 
och Åtterås är båda belagda från 1486, medan Kollåkersskog återfinns först 1690 (Ortnamnsregistret 
2018).
 Villstads socken kan beskrivas som en mossrik skogsbygd med kuperad terräng. Detta har dock inte 
hindrat etableringen av två större säterier (Arnåsholm och Isberga). Socknen har fått namnet efter byn 
där kyrkan ligger, vilket antas betyda vivel dvs ett personnamn tillsammans med ställe/plats. Det innebär 
att dateringen är kopplad till sockenindelningen och i sig inte säger så mycket om byns ålder mer än att 
namnet registrerades första gången 1268. Haghult indikerar skog eller dunge med kanske en hage. Kanske 
var det dessa bebyggelsedelars röjningar för bete som sedermera blev gårdar (Stora och Lilla Haghult).
 Vid en jämförelse mellan det ekonomiska kartbladet från 1953 och dagsläget, är en del av den dåtida 
odlingsmarken i östra delen av Stora Haghult idag bebyggelse (Lantmäteriverket 2018a och b). Enligt 
Generalstabskartan förekommer det inga tecken på bebyggelse längs den planerade vägdragningen, dock 
syns några vägar som ej finns med på 1955 års ekonomiska karta. Dessa markområden är angivna som 
skogsmark, utan någon större mängd torpbebyggelse (Lantmäteriverket 2018c).
 Det aktuella utredningsområdet berör följande fastigheters i större eller mindre utsträckning: Åtterås, 
Kollåkerskog och Villstads-Haghult. Det är generellt ett relativt torftigt kartmaterial, i det att denna del 
av landskapsrummet, under hela den historiska tiden har betraktats som utmarksområde. Detta innebär 
att det är få kartor som berör utredningsområdet och framförallt är det få som har detaljupplysningar. 
Området har hanterats som kollektivt ägd yta, där man har hämtat resurser kopplat till de omgivande 
byarna och gårdarna. Mest distinkt syns detta i en karta över Laga delning från 1795, som beskriver 
de gemensamma utägorna (utmarken) till 13 fastigheter i Villstads socken och tre fastigheter i Hestra 
socken (figur 3, Lantmäteriverket 2018d). Utredningsområdet berör framför allt områden som beskrivs 
som småskog, ströskog med eller utan furu, men även mindre partier av ljungmarker. Inom området 
skall man ha enligt denna kartering sysslat med huvudsakligen fädrift, svedjeverksamhet och en mindre 
del timmeruttag. Enligt den tillhörande akten förekommer torp och äldre åkrar inom utägomarken, men 
dessa har inte gått att med säkerhet identifiera inom utredningsområdet.

Fältarbete
Inledningsvis inventerades det cirka 105 000 kvadratmeter stora området till fots under två dagar. Vid 
detta tillfälle påträffades två kolningsgropar, G1824:1 och G1824:2, båda inom etapp 3 (figur 4-7 och 
bilaga 1).
 G1824:1 var 3,7 meter i diameter, bestående av en cirkulär vall och en mindre försänkning om 1,0 
meter i diameter och 0,35 meter djup (figur 8 och 9). Både vid användande av jordsond och när en mindre 
yta avtorvades försiktigt påträffades kol. Kol insamlades för datering.
 G1824:2 var 4,6 meter i diameter, med en cirkulär vall och en försänkning i mitten om 1,2 meter och 
ett djup om 0,2 meter (figur 10). Vid provstickning med jordsond och vid avtorvande av en mindre yta 
påträffades kol, som samlades in för datering. 
 I anslutning till G1824:1 påträffades ytterligare två misstänkta kolningsgropar, vilka efter provstickning 
med jordsond och avtorvning av en mindre yta dömdes ut som naturliga lämningar. Utöver dessa 
lämningar identifierades ett mindre antal potentiella boplatslägen/aktivitetsytor, i anslutning till något 
högre liggande och mer väldränerade partier.
 Efter den inledande inventeringen upptogs 58 schakt med grävmaskin och ett mindre schakt för 
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Figur 3. Detalj ur karta över laga delning, Åtterås m. fl., år 1795 (Lantmäteriverket 2018d). Skala 1:15000.
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Figur 8. Kolningsgropen G1824:1 (Villstad 414). Foto mot öster.

Figur 9. Kolningsgropen G1824:1 (Villstad 414), med Magnus ståendes i gropens mitt. Foto mot öster.

Figur 10. Kolningsgropen G1824:2 (Villstad 412). Foto mot sydväst.
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hand (S1-59). Schakten anlades i anslutning till de ytor som identifierats som potentiella boplatslägen vid 
inventeringen (figur 4-7). Schaktens längd och bredd varierade mellan 1,3 och 7,2 respektive 0,5 och 3,8 
till en sammanlagd yta om lite drygt 600 kvadratmeter (bilaga 2). Schaktningsarbetena försvårades inom 
delar av utredningsområdet då framkomligheten, på grund av hyggen alternativt tät skog, var begränsad. 
Detta gällde framför allt inom västra delen av etapp 1, hela etapp 2 och södra delen av etapp 4. Inom 
etapp 5 upptogs inga schakt då detta område nästan uteslutande utgjordes av delvis utdikad våtmark. 
Inga förhistoriska fynd eller anläggningar påträffades i något av schakten.
 I samband med schaktningen påträffades ytterligare en lämning, i form av en tjärränna, G1824:3, 
direkt sydost om kolningsgropen G1824:1 (figur 6). G1824:3 var i ytan cirka 5,7 meter lång och 1,3 meter 
bred, 0,28 meter djup och belägen i en sluttning mot sydost (figur 11). Möjligen kan rännan tidigare ha 
varit längre då den ligger i direkt anslutning till en sentida grustäkt. Centralt i rännan upptogs ett mindre 
schakt för hand, S59, om cirka 1,3 x 0,5 meter. I schaktet iakttogs en tydlig kolförande horisont om cirka 
0,03 meter mot botten av rännan (figur 12). Själva rännans botten är svagt skålformad och har nästintill 
vertikala sidor. I schaktets nordöstra sida ansluter rännan till ett större markfast block. Inga rester av 
tjära påträffades i det upptagna schaktet, men anläggningens läge i en sluttning talar emot en normal 
kolningsgrop. Kol insamlades för datering.

Figur 11. Tjärrännan G1824:3 (Villstad 413). Foto mot nordväst.

Figur 12. Profil av tjärrännan G1824:3 (Villstad 413). Foto mot nordväst.
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Anläggning BP cal BC (2 sigma)
G1824:1 182 +/- 29 1650-1700, 1720-1820, 1830-1880, 1910-…
G1824:3 138 +/- 29 1660-1780, 1790-1950

Naturvetenskapliga analyser
Efter avslutat fältarbete skickades prover för de tre påträffade anläggningarna, G1824:1-3, för 
vedartsanalys. Proverna från G1824:1 och 3 bestod av träkol från tall. Provet från G1824:2 innehöll 
dessvärre inget analyserbart material (bilaga 3).
 G1824:1 och 3 har 14C-daterats och resultaten redovisas översiktligt i nedanstående tabell samt mer 
ingående i bilaga 4.

Dateringarna från de båda anläggningarna, som utgörs av en kolningsgrop och en tjärdal, ligger inom det 
förväntade spannet för dessa typer. Dateringarna är dock något svårhanterliga när det gäller att bedöma 
lämningarnas fornlämningsstatus. Utifrån sannolikhetsbedöming är G1824:1 med cirka 70 % säkerhet 
från perioden före år 1850. För 1824:3 är motsvarande siffra endast cirka 42 %.

Tolkning
De tre anläggningarna G1824:1-3 har tolkats som två kolningsgropar och en tjärränna. Kolningsgropar 
har traditionellt daterats till järnålder-medeltid, men flera undersökningar har på senare tid även visat på 
att anläggningstypen även förekommer åtminstone till 1800-talets slut (Olsson 2012, Wennerberg 2008, 
Hennius 2005). Den daterade kolningsgropen G1824:1 tillhör den senare delen av detta spektrum och kan 
möjligen tolkas som kolning för husbehov, kanske med en koppling till gården Stora Haghult eller torpet 
Hagamo.
 Tjärrännor och tjärdalar uppträder under medeltiden och används in i 1900-talet, de flesta daterade 
anläggningarna är dock från den senare delen av detta tidsspann (Hennius et al. 2005). Som för 
kolningsgropen ovan, bör den nu påträffade tjärrännan G1824:3 tolkas som en del av bruket av skogens 
resurser under den senare delen av historisk tid, med koppling till någon av de närliggande gårdarna eller 
torpen.
 Kolningsgroparna G1824:1 och 2 har registrerats som fornlämningar och tjärrännan G1824:3 har 
registrerats som en övrig kulturhistorisk lämning. Fornlämningarna och den övriga kulturhistoriska 
lämningen har efter avslutat fältarbete tilldelats fornlämningsnummer av FMIS enligt nedanstående:

G1824:1  Kolningsgrop Fornlämning    Villstad 414
G1824:2  Kolningsgrop Fornlämning    Villstad 412
G1823:3  Tjärränna  Övrig kulturhistorisk lämning   Villstad 413

Antikvarisk bedömning
Efter avslutad arkeologisk utredning bedömer Rio Göteborg att det berörda utredningsområdet innefattar 
två fornlämningar och en övrig kulturhistorisk lämning. Dessa har registrerats i FMIS som två kolningsgropar 
och en tjärränna.
  Rio Göteborg bedömer att det för utredningen aktuella området i övrigt inte innehåller arkeologiska 
eller kulturhistoriska lämningar som kan utgöra hinder för vidare exploateringsplaner.
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Bilaga 1. Anläggningsbeskrivningar

Alla måttangivelser är i meter.

Ark1

Sida 1

Anläggning Typ Beskrivning

G1824:1

G1824:2

G1824:3

Kolningsgrop Rund kolningsgrop med vall. Diameter: ca 3,7 m inkl vall, 
gropen ca 1,0 m diameter och 0,35 m djup. Anläggningen 
ligger på krönet av en moränrygg och avtecknar sig tydligt i 
landskapet. Något skadad i södra kanten av skotarspår. Vid 
sondering med jordsond påträffades en mindre mängd kol. 
Kolprov insamlades. Bevuxen av en tall i östra sidan. En 
grustäkt finns ca 6 m åt öster.

Kolningsgrop Rund kolningsgrop med vall. Diameter: ca 4,6 m inkl vall, 0,4 
m hög, flack grop ca 1,2 m diameter och 0,2 m djup. 
Anläggningen ligger på sydöstsluttning av flack moränrygg. 
Insamlat kolprov via S43. Bevuxen av en björk i södra 
kanten.

Tjärränna Tjärränna, ca 5,7 m lång, 1,3 m bred och 0,28 m djup. I ett 
handgrävt schakt som upptogs centralt i anläggningen 
påträffades rikligt med kol. Rännan har vertikala sidor och en 
svagt skålformad botten. I schaktets och rännans nordöstra 
sida återfinns ett större stenblock som utgör rännans 
begränsning åt detta håll. Stenblocket har en ytlig spjälkning 
som kan bero på värmepåverkan. Belägen i en 
sydöstsluttning av flack moränås. Anläggningen kan vara 
något längre och i så fall störd av ett större träd och en 
sentida grustäkt i sydost.

Bilaga 1. Sida 1 av 1



Ark1
Grävenhet Längd Bredd Djup Lagerföljd Alvmaterial Kommentar Anläggningar
S1 5,2 2,0 0,32 0-0,22 Grässvål och matjord. 

0,22- Rödgul sand.
Sand I sanden iakttogs 

ett stenlyft och 
en djurgång.

S2 4,4 2,0 0,25 0-0,15 Grässvål och matjord. 
0,15- Rödgul sand.

Sand I sanden iakttogs 
två djurgångar.

S3 4,9 2,9 0,38 0-0,1 Grässvål och matjord. 
0,1- Rödgul grusig sand.

Grus, Sand Mycket tunt 
matjordslager. 
Hårt plöjd yta, 
alternativt 
avbanad yta för 
driving range.

S4 6,8 2,0 0,2 0-0,12 Grässvål och matjord. 
0,12- Rödgul sand.

Sand Mycket tunt 
matjordslager. 
Hårt plöjd yta, 
alternativt 
avbanad yta för 
driving range.

S5 3,8 2,0 0,9 0-0,1 Grässvål och matjord. 
0,1-0,87 Påförd sand och 
gruslager. 
0,87- Gulröd sand.

Sand

S6 4,6 2,0 0,6 0-0,16 Grässvål och matjord. 
0,16-0,5 Torv, 
0,5- Gul sand.

Sand I torven 
påträffades 
trämaterial.

S7 4,8 2,9 0,55 0-0,33 Grässvål och matjord. 
0,33- Gul sand.

Sand Igenom schaktet 
löper ett 
diagonalt dike, 
0,5 m brett. I 
dikesfyllningen 
iakttogs en 
mindre mängd 
skörbränd sten 
samt ställvist kol.

S8 4,9 2,8 0,35 0-0,25 Grässvål och matjord. 
0,25- Rödgul sand.

Sand

S9 4,2 2,0 0,32 0-0,13 Förna. 
0,13- Rödgul sand.

Sand

Sida 1

Bilaga 2. Schaktbeskrivningar

Alla måttangivelser är i meter.
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Ark1
S10 2,6 1,8 1,6 0-0,25 Förna. 0,25- Påförda 

omrörda lager.
Sand Troligen 

täktverksamhet. I 
massorna 
påträffades 
modernt 
buteljglas.

S11 2,9 2,0 0,45 0-0,25 Förna. 
0,25- Rödgul sand.

Sand Tendenser av 
schaktningsarbet
en (avbaning) i 
schaktets N del.

S12 3,0 3,8 0,4 0-0,2 Förna. 
0,2- Rödgul ngt stenig morän.

Sand, 
Morän

S13 4,9 2,2 0,23 0-0,11 Förna. 
0,11- Rödgul ngt stenig 
morän.

Sand, 
Morän

S14 2,7 2,5 0,5 0-0,35 Förna. 
0,35- Rödgul stenig morän.

Sand, 
Morän

S15 2,6 2,2 0,44 0-0,12 Förna. 
0,12-0,25 Brun silt med 
enstaka större stenar. 
0,25- Ljusgul silt.

Silt

S16 2,3 2,3 0,5 0-0,12 Förna. 
0,12-0,28 Brun silt med 
enstaka större stenar. 
0,28- Ljusgul silt.

Silt

S17 2,4 2,2 0,4 0-0,1 Förna. 
0,1-0,2 Brun sandig silt med 
enstaka större stenar.
0,2- Rödgul silt.

Silt

S18 2,6 2,2 0,65 0-0,15 Förna. 
0,15-0,55 Brun silt med 
enstaka större stenar. 
0,55- Rödgul silt.

Silt

S19 2,2 2,0 0,45 0-0,1 Förna. 
0,1-0,4 Brun silt med större 
stenar. 
0,4- Gulbrun silt.

Silt

S20 2,6 2,0 0,3 0-0,1 Förna. 
0,1- Gulbrun silt med enstaka 
mindre block.

Silt

Sida 2

Ark1
Grävenhet Längd Bredd Djup Lagerföljd Alvmaterial Kommentar Anläggningar
S1 5,2 2,0 0,32 0-0,22 Grässvål och matjord. 

0,22- Rödgul sand.
Sand I sanden iakttogs 

ett stenlyft och 
en djurgång.

S2 4,4 2,0 0,25 0-0,15 Grässvål och matjord. 
0,15- Rödgul sand.

Sand I sanden iakttogs 
två djurgångar.

S3 4,9 2,9 0,38 0-0,1 Grässvål och matjord. 
0,1- Rödgul grusig sand.

Grus, Sand Mycket tunt 
matjordslager. 
Hårt plöjd yta, 
alternativt 
avbanad yta för 
driving range.

S4 6,8 2,0 0,2 0-0,12 Grässvål och matjord. 
0,12- Rödgul sand.

Sand Mycket tunt 
matjordslager. 
Hårt plöjd yta, 
alternativt 
avbanad yta för 
driving range.

S5 3,8 2,0 0,9 0-0,1 Grässvål och matjord. 
0,1-0,87 Påförd sand och 
gruslager. 
0,87- Gulröd sand.

Sand

S6 4,6 2,0 0,6 0-0,16 Grässvål och matjord. 
0,16-0,5 Torv, 
0,5- Gul sand.

Sand I torven 
påträffades 
trämaterial.

S7 4,8 2,9 0,55 0-0,33 Grässvål och matjord. 
0,33- Gul sand.

Sand Igenom schaktet 
löper ett 
diagonalt dike, 
0,5 m brett. I 
dikesfyllningen 
iakttogs en 
mindre mängd 
skörbränd sten 
samt ställvist kol.

S8 4,9 2,8 0,35 0-0,25 Grässvål och matjord. 
0,25- Rödgul sand.

Sand

S9 4,2 2,0 0,32 0-0,13 Förna. 
0,13- Rödgul sand.

Sand

Sida 1
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S21 2,8 2,6 0,65 0-0,12 Förna. 

0,12-0,35 Brun silt med större 
stenar. 
0,4- Grå silt med större 
stenar.

Silt

S22 2,7 2,0 0,5 0-0,15 Förna. 
0,15-0,4 Grå silt med större 
stenar. 
0,4- Gulröd silt med större 
stenar.

Silt

S23 3,1 1,8 0,5 0-0,2 Förna. 
0,2-0,4 Grå siltig sand med 
större stenar. 
0,4- Rödgul siltig sand med 
större stenar.

Sand, Silt

S24 4,9 1,8 0,42 0-0,11 Förna. 
0,11- Gul sand med större 
stenar.

Sand

S25 2,0 1,8 0,46 0-0,16 Förna. 
0,16-0,36 Grå sand. 
0,36- Rödgul sand.

Sand

S26 5,4 3,2 0,12 0-0,1 Förna. 
0,1-0,12 Gråbrun sand.

Sand

S27 4,0 2,5 0,3 0-0,13 Förna. 
0,13-0,2 Grå sand. 
0,2- Rödbrun sand.

Sand

S28 4,7 2,3 0,15 0-0,1 Förna. 
0,1- Rödbrun sand.

Sand

S29 5,4 1,95 0,13 0-0,1 Förna. 
0,1- Rödbrun sand.

Sand

S30 4,4 2,8 0,18 0-0,15 Förna. 
0,15- Rödbrun sand.

Sand

S31 7,2 2,1 0,11 0-0,1 Förna. 
0,1- Rödbrun sand.

Sand

S32 4,0 3,0 0,22 0-0,15 Förna. 
0,15- Rödbrun sand.

Sand

S33 4,9 2,5 0,3 0-0,13 Förna. 
0,13-0,26 Grå sand. 
0,26- Rödgul sand.

Sand

S34 3,2 2,9 0,35 0-0,15 Förna. 
0,15- Grå sand.

Sand

Sida 3

Ark1
Grävenhet Längd Bredd Djup Lagerföljd Alvmaterial Kommentar Anläggningar
S1 5,2 2,0 0,32 0-0,22 Grässvål och matjord. 

0,22- Rödgul sand.
Sand I sanden iakttogs 

ett stenlyft och 
en djurgång.

S2 4,4 2,0 0,25 0-0,15 Grässvål och matjord. 
0,15- Rödgul sand.

Sand I sanden iakttogs 
två djurgångar.

S3 4,9 2,9 0,38 0-0,1 Grässvål och matjord. 
0,1- Rödgul grusig sand.

Grus, Sand Mycket tunt 
matjordslager. 
Hårt plöjd yta, 
alternativt 
avbanad yta för 
driving range.

S4 6,8 2,0 0,2 0-0,12 Grässvål och matjord. 
0,12- Rödgul sand.

Sand Mycket tunt 
matjordslager. 
Hårt plöjd yta, 
alternativt 
avbanad yta för 
driving range.

S5 3,8 2,0 0,9 0-0,1 Grässvål och matjord. 
0,1-0,87 Påförd sand och 
gruslager. 
0,87- Gulröd sand.

Sand

S6 4,6 2,0 0,6 0-0,16 Grässvål och matjord. 
0,16-0,5 Torv, 
0,5- Gul sand.

Sand I torven 
påträffades 
trämaterial.

S7 4,8 2,9 0,55 0-0,33 Grässvål och matjord. 
0,33- Gul sand.

Sand Igenom schaktet 
löper ett 
diagonalt dike, 
0,5 m brett. I 
dikesfyllningen 
iakttogs en 
mindre mängd 
skörbränd sten 
samt ställvist kol.

S8 4,9 2,8 0,35 0-0,25 Grässvål och matjord. 
0,25- Rödgul sand.

Sand

S9 4,2 2,0 0,32 0-0,13 Förna. 
0,13- Rödgul sand.

Sand

Sida 1
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S35 5,1 2,7 0,15 0-0,13 Förna. 

0,13- Grå sand.
Sand

S36 4,0 2,2 0,4 0-0,26 Förna. 
0,26- Gråbrun sand.

Sand

S37 4,0 3,4 0,29 0-0,19 Förna. 
0,19-  Rödgul sand.

Sand

S38 4,2 2,9 0,23 0-0,1 Förna. 
0,1- Rödgul sand.

Sand

S39 3,8 3,0 0,23 0-0,09 Förna. 
0,09-  Rödgul sand.

Sand

S40 4,8 2,8 0,25 0-0,12 Förna. 
0,12-0,2 Brun sand. 
0,2- Rödgul sand.

Sand

S41 4,6 3,0 0,35 0-0,13 Förna. 
0,13-0,25 Grå sand. 
0,25- Rödgul sand.

Sand

S42 3,4 2,4 0,5 0-0,08 Förna. 
0,08-0,25 Grå sand. 
0,25-0,4 Brunröd sand. 
0,4- Rödgul sand med 
enstaka mindre stenblock.

Sand

S43 1,8 1,0 0,5 0-0,48 Ngt sandig torv med 
rötter (tjock förna). 
0,48- Rödbrun flammig sand.

Sand Ytligt schakt för 
att avgöra status 
på G1824:2.

G1824:2

S44 4,4 3,0 0,35 0-0,16 Förna. 
0,16-0,25 Grå sand. 
0,25- Rödgul sand.

Sand

S45 6,0 2,0 0,28 0-0,06 Förna. 
0,06-0,17 Grå sand. 
0,17- Rödgul sand.

Sand

S46 4,4 3,0 0,19 0-0,04 Förna. 
0,04-0,12 Grå sand. 
0,12- Rödgul sand.

Sand

S47 5,6 3,0 0,5 0-0,16 Förna. 
0,16-0,3 Grå sand. 
0,3-0,39 Mörkbrun humös 
sand (trolig äldre 
matjordshorisont). 
0,39-Rödgul väldigt mineralrik 
sand med järnutfällning.

Sand

Sida 4

Ark1
Grävenhet Längd Bredd Djup Lagerföljd Alvmaterial Kommentar Anläggningar
S1 5,2 2,0 0,32 0-0,22 Grässvål och matjord. 

0,22- Rödgul sand.
Sand I sanden iakttogs 

ett stenlyft och 
en djurgång.

S2 4,4 2,0 0,25 0-0,15 Grässvål och matjord. 
0,15- Rödgul sand.

Sand I sanden iakttogs 
två djurgångar.

S3 4,9 2,9 0,38 0-0,1 Grässvål och matjord. 
0,1- Rödgul grusig sand.

Grus, Sand Mycket tunt 
matjordslager. 
Hårt plöjd yta, 
alternativt 
avbanad yta för 
driving range.

S4 6,8 2,0 0,2 0-0,12 Grässvål och matjord. 
0,12- Rödgul sand.

Sand Mycket tunt 
matjordslager. 
Hårt plöjd yta, 
alternativt 
avbanad yta för 
driving range.

S5 3,8 2,0 0,9 0-0,1 Grässvål och matjord. 
0,1-0,87 Påförd sand och 
gruslager. 
0,87- Gulröd sand.

Sand

S6 4,6 2,0 0,6 0-0,16 Grässvål och matjord. 
0,16-0,5 Torv, 
0,5- Gul sand.

Sand I torven 
påträffades 
trämaterial.

S7 4,8 2,9 0,55 0-0,33 Grässvål och matjord. 
0,33- Gul sand.

Sand Igenom schaktet 
löper ett 
diagonalt dike, 
0,5 m brett. I 
dikesfyllningen 
iakttogs en 
mindre mängd 
skörbränd sten 
samt ställvist kol.

S8 4,9 2,8 0,35 0-0,25 Grässvål och matjord. 
0,25- Rödgul sand.

Sand

S9 4,2 2,0 0,32 0-0,13 Förna. 
0,13- Rödgul sand.

Sand

Sida 1
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S48 4,7 2,0 0,35 0-0,08 Förna. 

0,08-0,15 Grå sand. 
0,15- Rödgul sand.

Sand

S49 4,2 2,8 0,4 0-0,08 Förna. 
0,08-0,3 Brun sand. 
0,3- Rödgul sand.

Sand

S50 4,1 2,3 0,45 0-0,05 Förna. 
0,05-0,2 Grå sand. 
0,2- Rödgul sand.

Sand

S51 4,3 2,8 0,5 0-0,16 Förna. 
0,16-0,31 Grå sand. 
0,31- Rödgul sand.

Sand

S52 4,8 2,7 0,4 0-0,2 Förna. 
0,2-0,35 Grå sand. 
0,35- Rödgul sand.

Sand

S53 4,7 2,8 0,55 0-0,18 Förna. 
0,18-0,35 Gråbrun sand. 
0,35- Rödgul sand.

Sand

S54 4,2 2,0 0,5 0-0,22 Förna. 
0,22-0,39 Grå brun sand. 
0,39- Rödgul sand.

Sand

S55 6,1 2,9 0,5 0-0,3 Grässvål och matjord. 
0,3- Gul sand.

Sand

S56 6,9 3,6 0,37 0-0,24 Grässvål och matjord. 
0,24- Gul sand.

Sand I schaktet 
iakttogs två 
mörkfärgningar 
vilka snittades 
och utgick som 
stenlyft och 
djurgång.

S57 4,0 1,9 0,24 0-0,19 Grässvål och matjord. 
0,19- Gul sand.

Sand I schaktet 
iakttogs en 
mörkfärgning 
vilken snittades 
och utgick som 
naturlig svacka.

S58 5,0 3,0 0,38 0-0,26 Grässvål och matjord. 
0,26- Gul sand.

Sand

Sida 5

Ark1
Grävenhet Längd Bredd Djup Lagerföljd Alvmaterial Kommentar Anläggningar
S1 5,2 2,0 0,32 0-0,22 Grässvål och matjord. 

0,22- Rödgul sand.
Sand I sanden iakttogs 

ett stenlyft och 
en djurgång.

S2 4,4 2,0 0,25 0-0,15 Grässvål och matjord. 
0,15- Rödgul sand.

Sand I sanden iakttogs 
två djurgångar.

S3 4,9 2,9 0,38 0-0,1 Grässvål och matjord. 
0,1- Rödgul grusig sand.

Grus, Sand Mycket tunt 
matjordslager. 
Hårt plöjd yta, 
alternativt 
avbanad yta för 
driving range.

S4 6,8 2,0 0,2 0-0,12 Grässvål och matjord. 
0,12- Rödgul sand.

Sand Mycket tunt 
matjordslager. 
Hårt plöjd yta, 
alternativt 
avbanad yta för 
driving range.

S5 3,8 2,0 0,9 0-0,1 Grässvål och matjord. 
0,1-0,87 Påförd sand och 
gruslager. 
0,87- Gulröd sand.

Sand

S6 4,6 2,0 0,6 0-0,16 Grässvål och matjord. 
0,16-0,5 Torv, 
0,5- Gul sand.

Sand I torven 
påträffades 
trämaterial.

S7 4,8 2,9 0,55 0-0,33 Grässvål och matjord. 
0,33- Gul sand.

Sand Igenom schaktet 
löper ett 
diagonalt dike, 
0,5 m brett. I 
dikesfyllningen 
iakttogs en 
mindre mängd 
skörbränd sten 
samt ställvist kol.

S8 4,9 2,8 0,35 0-0,25 Grässvål och matjord. 
0,25- Rödgul sand.

Sand

S9 4,2 2,0 0,32 0-0,13 Förna. 
0,13- Rödgul sand.

Sand

Sida 1
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S59 1,3 0,5 0,5 0-0,05 Förna. 

0,05-0,15 Mörkbrun till svårt 
sand med kolinslag. 
0,15-0,25 Gråbrun sand med 
kol. 
0,25-0,28  Svart sand med sot 
och kol. 
0,28- Gulbrun stenig sand.

Sand I det 
handskottade 
schaktets NÖ 
kortända ligger 
ett stort 
stenblock vilket 
ansluter till 
anläggningen 
långsida. Blocket 
har ytligt 
spjälkats. 
Värmepåverkan?

G1824:3

Sida 6
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VEDLAB 
     Vedanatomilabbet 
 
Vedlab rapport 18092     2018-10-29 
 
Vedartsanalyser på material från Småland, Villastads sn. 412-414. Smålandsstenar. 
 
Uppdragsgivare: Magnus von der Luft/Rio Göteborg 
 
Arbetet omfattar tre kolprov från undersökningar av kolningsgropar och en tjärränna i Smålandsstenar. 
Prov 1 och 3 innehåller kol från tall. Tall kan ge hög egenålder, något som får tas med vid bedömningen av 
dateringsresultaten. Prov 2 innehåller inget analyserbart material, knappast heller något daterbart. 
 
Analysresultat  
 
Anl. ID Anläggnings- 

typ 
Prov-  
mängd 

Analyserad  
mängd 

Trädslag Utplockat 
för 14C-dat. 

Övrigt 

1 1 Kolningsgrop 18,9g 17,0g 18 bitar Tall 18 bitar Tall 135mg  
4 2 Kolningsgrop 147,6g Inget 

analyserbart 
_ _  

5 3 Tjärränna 57,2g 46,8g 15 bitar Tall 15 bitar Tall 515mg  
 
 
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 

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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Resultat av 14C datering av träkol från Villastad socken, Småland. (p 1960) 

Förbehandling av träkol och liknande material: 
1. Synliga rottrådar borttages. 
2. 1 % HCl tillsätts (8-10 timmar, under kokpunkten) (karbonat bort). 
3. 1 % NaOH tillsätts (8-10 timmar, under kokpunkten). Löslig fraktion fälls genom tillsättning 

av konc. HCl. Fällningen som till största delen består av humusmaterial, tvättas, torkas och 
benämns fraktion SOL. Olöslig del, som benämns INS, består främst av det ursprungliga orga-
niska materialet. Denna fraktion ger därför den mest relevanta åldern. Fraktionen SOL däre-
mot ger information om eventuella föroreningars inverkan. 

Före acceleratorbestämningen av 14C-innehållet förbränns det tvättade och intorkade materi-
alet, surgjort till pH 4, till CO2-gas som i sin tur grafiteras genom en Fe-katalytisk reaktion. I den 
aktuella undersökningen har fraktionen INS daterats. 

 

RESULTAT 

Labnummer Prov δ13C‰ V-PDB 14C age BP 
Ua-60600 G1824:1  -25,3  182± 29 
Ua-60601 G1824:3  -25,3  138± 29 

 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
 
 
Göran Possnert / Lars Beckel 

Bilaga 4. Resultat av 14C-analys

Bilaga 4. Sida 1 av 2



 
  

 IntCal13 atmospheric curve (Reimer et al 2013)OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]
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 IntCal13 atmospheric curve (Reimer et al 2013)OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]
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Ua-60600 : 182±29BP
  68.2% probability
    1660AD (11.9%) 1690AD
    1730AD (39.6%) 1810AD
    1930AD (16.7%) ...
  95.4% probability
    1650AD (19.0%) 1700AD
    1720AD (51.6%) 1820AD
    1830AD ( 2.0%) 1880AD
    1910AD (22.8%) ...

 IntCal13 atmospheric curve (Reimer et al 2013)OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]
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Ua-60601 : 138±29BP
  68.2% probability
    1670AD ( 9.4%) 1700AD
    1720AD (18.7%) 1770AD
    1800AD ( 7.6%) 1820AD
    1830AD (20.8%) 1880AD
    1910AD (11.8%) 1940AD
  95.4% probability
    1660AD (42.2%) 1780AD
    1790AD (53.2%) 1950AD
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