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Plats för stämpel: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undersökning: Sm, Jönköpings socken, kv Rosendal 14 o 15 Lst:s dnr: 220-8756-98 

Ansvarig institution: Jönköpings läns museum Eget dnr:  521/1998 

Ansvarig för undersökningen: Ann-Marie Nordman Fynd:        Ja               Nej   

Ekonomiskt kartblad: 7E 1a Lägeskoordinater: N:6405261 E:448603 

  
      
Landskap Sm 

Socken/Stad Jönköping 

Fornlämningsnummer 176 (85, 86) 

Fastighet/kvarter Rosendal 14 och 15 (f.d. Rovfågeln) 

Fornlämningstyp Härd 

Undersökningsår 1998 

Typ av undersökning Arkeologisk förundersökning 

Datering Romersk järnålder 

Dokumentationsmaterial Fältanteckningar, inmätningar 

Institution som förvarar materialet Jönköpings läns museum 

Ekonomisk karta eller 
stads/kvarterskarta bifogas   JA                                             NEJ 

Materiallista bifogas   JA                                                 NEJ 

Fyndlista bifogas   JA                                                 NEJ 
Resultaten har publicerats i: 
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Beskrivning  (ex.: orsak till undersökningen, beskrivning av undersökningsområdet, 
undersökningens omfattning, sammanfattning av resultaten, fyndkategorier):       
 
Arkeologisk förundersökning med anledning av nybyggnation inom kv Rosendal, Jönköping. 
Undersökningsområdet är beläget intill Dunkehallaån i ett område där flera kvarnar och hammare har 
legat åtminstone sedan 1600-talet och fram till början av 1900-talet (bl a Raä 85 och 86). Dessutom har 
ett antal flint- och grönstensyxor påträffats längs Dunkehallaån (Raä 85 och 86, fyndplatserna är osäkra). 
Under sen tid har undersökningsområdet varit obebyggt och använts som trädgård. Vid den arkeologiska 
utredningen (Jlm dnr 265/91, Jönköpings läns museum Arkeologisk rapport 1993:21)) påträffades en 
härd, som daterades till romersk järnålder, närmare bestämt 65-216 e.Kr (Beta-62949). Den arkeologiska 
förundersökningen genomfördes på platån där härden påträffades.  
Fem sökschakt öppnades runt härden utan att några ytterligare förhistoriska anläggningar påträffades. 
Däremot framkom en enkel husgrund av mindre stenar samt några täckdiken. Husgrunden daterades till 
18- eller 1900-tal med hjälp av Rörstrandsporslin som framkom under syllstenarna (fynden har inte 
tillvaratagits). Området nära ån var vattensjukt och mer än en meter tjocka jord- och raseringslager hade 
lagts ut här med syftet att torrlägga ytan.     
 
Inga ytterligare antikvariska åtgärder ansågs nödvändiga..
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