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Jönköpings läns museum  
 

Sidan 1 

 

Rapport över utförd arkeologisk undersökning 
 
 
Beskrivning av undersökningsresultaten. 
 

 
Inledning 
Med anledning av Jönköpings kommun/tekniska kontorets planer på att anlägga en V/A-ledning inom 
hospitalsområdet, fastigheten Jamben 1, har Jönköpings läns museum utfört en arkeologisk undersökning i form av 
schaktningsövervakning. 
 
Resultat 
Ledningen planerades läggas inom ett ca 6x25 m stort område mellan huskropparna i södra delen av hospitalsområdet, 
dvs mellan det tidigare Hjonhuset och Sysslomannens bostad; båda byggnader från 1700-talet. Inom det berörda 
området finns sedan tidigare äldre ledningar för vatten, avlopp och fjärrvärme. Av den anledningen var det mesta 
redan bortschaktat. Det som återstod var några mindre områden där ett 0,15 m tjockt humöst sandlager påträffades 
mellan kullerstensläggningen och  naturlig undergrund bestående av sand. Detta lager var fyndtomt och bedömdes 
inte vara något äldre kulturlager. De icke störda ytorna låg dels i arbetsområdets västra del, nordväst om trappen till 
hjonhuset, dels intill sydgaveln på sysslomannens hus. 
 
Åtgärdsförslag 
Inga ytterligare antikvariska åtgärder anses nödvändiga. Länsmuseet har samrått med länsstyrelsen angående 
åtgärdsförslaget. 
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Sidan 2  

Administrativa uppgifter 
 
IDENTIFIERINGSUPPGIFTER 
Dnr:  180/2016  Dnr enl Lst beslut: 431-4386-2016 Rapport: 2016:37  
Landskap: Småland Län: Jönköping Kommun: Jönköping 
Socken: Jönköping Trakt/kvarter/fastighet: kv Jamben 1 
Ekonomisk karta: 64E 0fS Fornl nr: 50:1 Stad: Jönköping 
N: 6405091 E: 449759 Nivå – lägsta:      -högsta:   

 
UNDERSÖKNINGENS ART OCH OMFATTNING 
Typ av exploatering: Ledningsdragning VA 

Typ av undersökning: Arkeologisk undersökning 
Uppdragsgivare: Jönköpings kn, TK Ansvarig institution: Jönköpings läns museum 
Fältarbetsledare: Kristina Jansson Fältarbete from 17 okt 2016 tom 24 okt 2016  

Antal arbetsdagar i fält: 3 

Undersökningens 
omfattning 

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

    
 
UNDERSÖKNINGSOBJEKT OCH UNDERSÖKNINGSRESULTAT 
Uppgifter ur RAÄ:s fornl.reg Sammansatta lämningar: Kulturlager stad 
Lämningar:  

Undersökningsresultat Sammansatta lämningar: [Inga] 

Anläggningar:  

Totalt antal undersökta  -gravar:  -boplatskonstruktioner:  
Datering: Historisk tid     
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Figur 1. Utdrag ur digitala fastighetskartan blad 64E0eN. Skala 1: 10 000.
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Figur 2a. Översiktskarta som visar var undersökningsområdet ligger. Skala 1:2000.
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Figur 2b. Baskarta med inmätta schakt som visar var undersökningsområdet är stört/inte stört. Skala 1:400.
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Figur 3a och 3b. Schaktning inom den västra delen av undersökningsområdet inne på hospitalsgårdens tomt. 
Merparten av området visade sig vara stört på grund av tidigare ledningsdragningar.
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Figur 4a och 4b. Östra delen av undersökningsområdet. Intill husfasaden var området intakt medan övriga delar grävts 
bort i samband med tidigare ledningsdragningar. Inom det intakta området finns ett tunt sandigt humuslager mellan 
kullerstenarna och underliggande ursprungliga sandavsättningar. Lagret saknade fynd och har inte bedömts vara ett 
äldre kulturlager. 







Med anledning av Jönköpings kommuns planer på att anlägga en ny V/A- 
ledning på innergården till Jönköpings gamla hospital, från 1700-talet, 
har Jönköpings läns museum utfört en arkeologisk undersökning i form 
av schaktningsövervakning. Det aktuella området visade sig vara i det när-
maste helt söndergrävt av äldre ledningar, och inga äldre kulturlager eller 
fynd fanns inom de små ytor som var intakta mellan kullerstensläggningen 
och naturliga sandavsättningar.
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