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Sidan 1 

 

Rapport över utförd arkeologisk undersökning 
 
 
Beskrivning av undersökningsresultaten. 
 

 
Inledning 
Fem trädplanteringsgropar skulle förberedas inom Rådhusparken och Hamnnparken. Tre stycken i Rådhusparken och 
två i Hamnparken. Beställare var Jönköpings kommun, Tekniska kontoret. Groparna var 2,5 meter i diameter och ca 
0,8 meter djupa. 
 
Resultat 
Fyllningen i groparna i Hamnparken bestod enbart av matjord som troligen förts hit i samband med parkens 
anläggande. För några år sedan anlades en lekavdelning med redskap, mjukgörande mattor och parken terraserades 
med låga stenmurar.  
Även inom Rådhusparken har senare ändringar med buskar och mindre träd gjorts, där man har fört dit ny matjord. I 
de två groparna längst åt öster bestod fyllningen endast av matjord. 
 
I gropen i den mellersta, nordliga delen av Rådhusparken, fanns överst matjord och sedan ett tunt lager sand, ca 0,1 
meter tjockt. Därunder framkom ett mörkbrunt lager med kol, sot och tegel. I detta mörka lager låg även stenar, både 
granit och sandsten. Merparten av dessa har tolkats som omrörda men de kan ha tillhört en mur eller liknande som 
brutits upp i senare tid. Botten på trädgropen låg i det som tycks vara toppen på detta lager. Troligen har stenarna 
ingått i en konstruktion på slottets förborg, oklart vilken. 
Inga fynd tillvaratogs. 
 
Åtgärdsförslag 
Några ytterligare antikvariska åtgärder anses inte nödvändiga. Länsmuseet har samrått med Länsstyrelsen angående 
åtgärdsförslagen. 
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Administrativa uppgifter 
 
IDENTIFIERINGSUPPGIFTER 
Dnr:  81/2016  Dnr enl Lst beslut: 431-2043-2016 Rapport: 2016:35  
Landskap: Småland Län: Jönköping Kommun: Jönköping 
Socken: Jönköping Trakt/kvarter/fastighet: Rådhusparken, Hamnparken 
Ekonomisk karta: 64E 0fS Fornl nr: 50:1, 137:1 Stad: Jönköping 
N: 6404800 E: 450450 Nivå – lägsta:      -högsta:   

 
UNDERSÖKNINGENS ART OCH OMFATTNING 
Typ av exploatering: Övrigt 

Typ av undersökning: Arkeologisk undersökning 
Uppdragsgivare: Jönköpings kommun, TK Ansvarig institution: Jönköpings läns museum 
Fältarbetsledare: Susanne Haltiner Nordström Fältarbete from 14 nov 2016 tom 15 nov 2016  

Antal arbetsdagar i fält: 1 

Undersökningens 
omfattning 

Utredd yta/m2  Schaktad yta/m2 Schakt/löpm Volym/m3 

 25   
 
UNDERSÖKNINGSOBJEKT OCH UNDERSÖKNINGSRESULTAT 
Uppgifter ur RAÄ:s fornl.reg Sammansatta lämningar: Stadslager, bebyggelserester 
Lämningar:  

Undersökningsresultat Sammansatta lämningar:  

Anläggningar:  

Totalt antal undersökta  -gravar:  -boplatskonstruktioner:  
Datering: Historisk tid  Nyare tid  Nyare tid före 1850 
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Figur 1. Karta med undersökningsområdet markerat med en blå ring. Skala 1:10 000. Kartblad 64E 0fS.



4

Figur 2. De undersökta trädgroparna markerade med blått. Skala 1:1000.
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Figur 3. Trädgropen i Hamnparken med kulturlagret och de eventuella byggstenarna överst.
Gropen i den östra delen av Hamnparken med endast matjord i fyllningen.







Hösten 2016 utförde Jönköpings läns museum en arkeologisk undersök-
ning när nya träd skulle planteras i Hamnparken och Rådhusparken. Det 
fanns goda möjligheter att påträffa rester efter Jönköpings slotts förborgs-
område som legat inom dessa två parker. I endast en av fem gropar fram-
kom rester efter stenar som kan ha ingått i en byggnad. Dock går det inte 
att säga från vilken eller om det bara handlar om raseringssten från en riven 
mur eller byggnad.
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