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Tillhörande detaljplan för fastigheten   
 
 

 
Ljusseveka 2:1, del av, Värnamo stad 

 

KULTURMILJÖUTREDNING 
 

Kulturmiljöer 
 
Registrerade kulturmiljöer och fornlämningar i planområdet 
 

Det finns inga registrerade fornlämningar, kulturlämningar eller kulturhistoriskt värdefulla 

byggnader inom planområdet i riksantikvarieämbetets databas fornsök, länsstyrelsen i 

Jönköpings läns karttjänst webb-GIS eller annan känd dokumentation. 

 

 

Registrerade kulturmiljöer och fornlämningar i närområdet 
 

Inom en radie av 500 meter utanför planområdet finns 1 st. registrerat post i 

riksantikvarieämbetet databas fornsök.  

 

RAÄ-nummer Värnamo 7:1. Boplats. Antikvarisk bedömning, Bevakningsobjekt. År 1984 

utfördes flera provgrävningar i samband med en utbyggnad, där flera fynd framkom. 

 

 

Arkeologiska utredningar och förundersökningar i planområdet 
 

Inga kända arkeologiska utredningar eller förundersökningar är genomförda inom 

planområdet. 

 

 

Äldre kulturhistoriska inventeringar i planområdet  
 

Prostskogen, Kulturhistorisk analys, 2012, Värnamo kommun 

 

År 2012 genomfördes en kulturmiljöutredning inom delar av planområdet. Då påträffades 

inga fornlämningar, kulturlämningar eller kulturhistoriskt värdefulla byggnader inom 

planområdet. Utanför planområdet, ca 50 respektive 100 meter nordöst om Prostsjön 

påträffades två tidigare ej registrerade kulturmiljöer, ett stenbrott samt en kolmila. Båda är 

sannolikt sentida och bedöms som övriga kulturhistoriska lämningar. 

 

 
 
 
 



   

Kultur- och naturmiljöanalys 2 (2) Utredning 

 

Historiska kartor 
 

På en ägodelningskarta från 1757 benämns prostskogen som ”Wärnamo Byeskog” och 

området beskrivs som ”trädbevuxen utmark”. Norr om Prostsjön finns en torpstuga. På en 

sockenkarta från 1852 är området i huvudsakligt beväxt av skog.  

 

Vid en jämförelse med senare historiska kartor har Prostskogen fortsatt varit en skogbevuxen 

utmark. Vid bosättningen vid Ljusseveka har en mindre tillväxt skett av åkerarealen. Det 

förekommer få äldre ortnamn i området, vilket troligen beror på att markanvändningen i 

Prostskogen har varit begränsad till skogbevuxen utmark. På den senaste historiska kartan 

(Ekonomiska kartan, 5D8i Värnamo, 1955) är två mindre husgrunder är registrerade i den 

norra delen av planområdet. Dessa kunde dock ej återfinnas i samband med fältinventeringen.  

 

Fältinventering  
 

En fältinventering genomfördes i oktober 2018 inom hela planområdet. I samband med 

fältinventeringen påträffades inga kulturlämningar, fornlämningar eller kulturhistoriskt 

värdefulla byggnader.  

 

Källor  
 

Länsstyrelsernas i Jönköpings läns webbGIS.  

Fornsök, Riksantikvarieämbetet. 

 

Historiska kartor, Lantmäteriet:  

Ägodelningskarta, 1757 

Värnamo sockenkarta, 1852.  

Generalstabskartan, Växjö, 1871.  

Ekonomisk karta, Värnamo, 1953.  

 

Prostskogen Kulturhistorisk analys, 2012, Värnamo kommun 

 

 

2018-10-11 

Peter Andersson   
Kommunantikvarie  
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