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figur 1. Utdrag ur digitala fastighetskartan blad 63E3eN. Skala 1:10 000.
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figur 2. Sammanslagning av uppgifter om markslag från storskifteskartan från 1795 och laga skifteskartan från 1837-1846 (ligger som underlag 
för denna karta). På kartan syns även inmätta schakt och provrutor. Skala 1: 2000.  
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figur 3. Det arkeologiska utredningsområdet med inmätta sökschakt och provrutor. Norr om utredningsområdet skymtar den sedan tidigare 
kända stenåldersboplatsen RAÄ-nr Värnamo 355:1. Skala 1:10 000.
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Den övre bilden visar en av provrutorna i den nordligaste delen av utredningsområdet. I åkern mellan vägen 
och träden ligger stenåldersboplatsen RAÄ-nr Värnamo 355:1 där kol, skärvsten, fl intavslag, kvartsitavslag 
och rester efter en härd hittats. Den nedre bilden visar samma område mot söder. Observera sluttningarna 
ner mot fornbolmens gamla strandlinje.

figur 4. Övre bilden visar en av provrutorna i den nordligaste delen av utredningsområdet. i åkern mellan vägen och trädet ligger stenåldersbo-
platsen RAÄ-nr Värnamo 355:1. Nedre bilden visar samma område mot söder. Observera sluttningarna ner mot Fornbolmens gamla strandlinje. 
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Kvarlämnade mementon från en svunnen tid på Nöbbeleds gård.

figur 5. Kvarlämnade mementon från en svunnen tid.





Med anledning av planerad villabebyggelse inom fastigheten Nöbbele 7:6 
m.fl. i Värnamo kommun, genomförde Jönköpings läns museum en ar-
keologisk utredning i april 2016. Anledningen till den arkeologiska ut-
redningen var att tomten gränsade till en känd stenåldersboplats RAÄ-nr 
Värnamo 355:1. Området är dessutom beläget 150 meter över havet, det 
vill säga i närheten av den så kallade Fornbolmens strand. Sedan tidigare 
är det känt att stenåldersboplatserna söder om Värnamo och runt nuva-
rande sjön Vidöstern ligger på dessa nivåer. Totalt grävdes 16 sökschakt 
och 33 provrutor inom den 2 hektar stora tomten. I en provruta hittades 
ett 1,5x1,5 cm stort flintavslag med delvis bevarad krusta. Inga ytterligare 
arkeologiska åtgärder kommer att företas inom den berörda tomten.
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