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Jönköpings läns museum

Rapport över utförd arkeologisk undersökning
Beskrivning av undersökningsresultaten.
Jönköpings läns museum har genomfört en arkeologisk utredning inom fastigheten Nöbbele 2:3 i Reftele socken.
Gislaveds kommun planerar att upprätta ett nytt industriområde direkt sydväst om Reftele samhälle.
Undersökningsytan som till största delen utgörs av skog var ca 15 ha stor.
Området kring Reftele är mycket fornlämningsrikt. Framförallt på gravar från brons- och järnålder samt bo- och
fyndplatser från äldre stenålder. Förutsättningarna i området är till stor del skapade av den gamla fornsjön Storbolmen
som hade sin pasströskel och avrinning ut mot Nissan i Reftele. Efter att sjön tappats ur för omkring 6000 år sedan
har den gamla sjöbottnen blivit till bördig åkermark och skapat goda livsbetingelser redan under bronsåldern. Även
under den äldre stenåldern låg boplatserna som på ett pärlband längs stränderna vid den forna sjön. De topografiska
omständigheterna skapade ett skärgårdslandskap med vikar och öar som var mycket gynnsamt, både när det gäller
näringsfång med förmodligen ett mycket bra fiske och ur kommunikations synpunkt. Läget var också strategiskt med
kontroll över vattenvägen längs Nissan mot Västerhavet. Strandlinjen låg under största delen av Fornbolmens historia
på ca 150 möh, vilket har fått till följd att det också är där som de flesta stenåldersboplatserna hittas i området.
Sydvästra delen av utredningsområdet tangerar just 150-meterskurvan där sannolikheten för påträffande av
stenåldersboplatser ökar.
Flera undersökningar har tidigare gjorts i området kring Reftele. Av dessa relaterar ett flertal till äldre stenålder bl.a.
boplatsen i Nennesmo (Reftele 609) några kilometer norr om utredningsområdet samt en boplats i Vä (Reftele 544),
också den någon kilometer norrut. I området kring det planerade industriområdet finns också ett flertal kända
fornlämningar i form av två gravfält (Reftele 28:1 och 512:1), fyra rösen (Reftele 45:1, 46:1, 47:1 och 421:1), tre
runda stensättningar (Reftele 47:2, 47:3 och 422:1), tre stenåldersboplatser (Reftele 84:1, 607:1 och 608:1), en
fyndplats för skivyxa (Reftele 452:1) och ett vägmärke (Reftele 126:1). I övrigt finns i närområdet några övriga
kulturhistoriska lämningar i form av två torplämningar (Reftele 222.1 och 289:1), två övriga kulturhistoriska
lämningar (Reftele 167:1 och 168:1) samt en färdväg (Reftele 539:1). Inom exploateringsområdet finns inga kända,
registrerade fornlämningar.
En femtio meter bred korridor inom det nu aktuella utredningsområdet utreddes redan år 2000 i samband med
nedläggning av gasledning. Inga fornlämningar uppmärksammades vid det tillfället (Engman m.fl. 2000).
Det nu aktuella uppdraget genomfördes genom en okulär fältinventering av området. Utifrån resultatet av
fältbesiktningen, där vissa ytor bedömdes lämpliga ur boplatssynpunkt, upptogs 18 sökschakt med grävmaskin. Totalt
grävdes en yta av 365 kvm. Dessutom grävdes åtta provrutor i anknytning till 150-meterskurvan i områdets sydöstra
del. Schakt och provgropar mättes in med en handburen GPS.
Inga fynd, anläggningar eller andra indikationer på fornlämning framkom.
Jönköpings läns museum anser därför att några ytterligare åtgärder inte är nödvändiga inom aktuellt
utredningsområde.
Länsstyrelsen beslutar om ytterligare åtgärder.
Referenser:
Engman, F, Gustafsson, J, Nordström, M. 2009. Fossil åkermark och boplatslägen Inför planerad gasledning från
Hyltebruk till Gislaved. Jönköpings läns museum, arkeologisk rapport 2000:29. Jönköping.
Cassel, K. 2005. Arkeologiskt forskningsprogram för Jönköpings läns museum. Jönköping.

Sidan 1

2

Jönköpings läns museum

Administrativa uppgifter
IDENTIFIERINGSUPPGIFTER

Dnr: 26/2010
Dnr enl Lst beslut: 431-16838-09
Rapport: 2010:22
Landskap: Småland
Län: Jönköping
Kommun: Gislaved
Socken: Reftele
Trakt/kvarter/fastighet: Nöbbele 2:3
Ekonomisk karta: 5D 8d
Fornl nr:
Stad:
N: 6336828
E: 413613
Nivå – lägsta: möh -högsta: möh
UNDERSÖKNINGENS ART OCH OMFATTNING

Typ av exploatering: Husbyggnation
Typ av undersökning: Särskild arkeologisk utredning, etapp 1+2
Uppdragsgivare: Gislaveds kommun
Ansvarig institution: Jönköpings läns museum
Fältarbetsledare: Jörgen Gustafsson
Fältarbete from 2010-04-22 tom 2010-04-28
Antal arbetsdagar i fält: 3
Undersökningens
omfattning

Utredd yta/m2

Schaktad yta/m2

150000

365

Volym/m3

UNDERSÖKNINGSOBJEKT OCH UNDERSÖKNINGSRESULTAT

Uppgifter ur RAÄ:s fornl.reg
Lämningar:

Sammansatta lämningar:

Undersökningsresultat

Sammansatta lämningar:

Anläggningar:
Totalt antal undersökta
Datering:

-gravar: 0

-boplatskonstruktioner: 0
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