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1Jönköpings läns museum  
 

Sidan 1 

 

Rapport över utförd arkeologisk undersökning 
 
 
Beskrivning av undersökningsresultaten. 
 

 
Inledning  
Jönköpings läns museum blev hastigt utkallade till Hovrättstorget i oktober 2016 efter att Länsstyrelsen upptäckt att 
man påbörjat och nästan avslutat schaktningar utan antikvarisk medverkan. En ledning för vatten till en vattenpost, 
skulle läggas ner i den östra delen av torget, intill Museigatan.  
 
Resultat  
Ett schakt som var ca 6 x 1,3 meter stort och 1,8 meter djupt hade redan grävts utan närvaro av arkeolog. Med 
personal från museet närvarande förlängdes schaktet med ca 2,5 x 1,3 meter mot sydväst.  I profilen syntes en 
lagerföljd som tolkats som bland annat två äldre marknivåer med humöst material. Lagren bestod av bärlager, påförd 
sand och i botten den opåverkade sanden. Marknivåerna på dels 0,6-0,8 meter under nuvarande marknivån och dels 
1,0-1,4 meters djup, bestod av humös sand med rötter och kol. Den undre nivån innehöll även sot, tegel och djurben. 
Detta lager låg direkt över den orörda gula sanden. 
 
Hovrättstorget har inte undersökts med undantag av några små schakt tidigare. Kunskap om huruvida området har 
använts till något annat än just torg saknas. Resultaten från denna undersökning visar att nivån har höjts minst en 
gång, vilket kan tyda på ett annat användningsområde. 
 
Inga fynd tillvaratogs. 
 
Åtgärdsförslag  
Några ytterligare antikvariska åtgärder anses inte nödvändiga, men det är av yttersta vikt att man i framtiden får 
möjlighet att göra arkeologiska observationer i samband med eventuella grävningsarbeten inom torget. Länsmuseet har 
samrått med Länsstyrelsen angående åtgärdsförslagen. 
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Jönköpings läns museum  
 

Sidan 2  

Administrativa uppgifter 
 
IDENTIFIERINGSUPPGIFTER 
Dnr:  330/2016  Dnr enl Lst beslut: 431-940-2017 Rapport: 2017:3  
Landskap: Småland Län: Jönköping Kommun: Jönköping 
Socken: Jönköping Trakt/kvarter/fastighet: Hovrättstorget 
Ekonomisk karta: 64E 0fS Fornl nr: 50:1 Stad: Jönköping 
N: 6404685 E: 461025 Nivå – lägsta:      -högsta:   

 
UNDERSÖKNINGENS ART OCH OMFATTNING 
Typ av exploatering: Ledningsdragning VA 

Typ av undersökning: Arkeologisk undersökning 
Uppdragsgivare: Jönköpings kommun Ansvarig institution: Jönköpings läns museum 
Fältarbetsledare: Susanne Haltiner Nordström Fältarbete from 20 okt 2016 tom 21 okt 2016  

Antal arbetsdagar i fält: 1 

Undersökningens 
omfattning 

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

  8  
 
UNDERSÖKNINGSOBJEKT OCH UNDERSÖKNINGSRESULTAT 
Uppgifter ur RAÄ:s fornl.reg Sammansatta lämningar: stadslager, bebyggelselämningar 
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 cirkel och schaktet i blått. Karta 64E0fS. Skala 1:10 000.
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Figur 2. Karta med schaktet i den sydöstra delen av Hovrätstorget markerat med rött. Skala 1: 500
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Marknivå 1

Marknivå 2

Figur 3. Profiler på lagren i schaktet med de två äldre marknivåerna med påförd sand emellan.
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Figur 4. Arbetsbilder.





Inom Hovrättstorget har man schaktat för en vattenpost. Vid den arkeolo-
giska efterundersökningen kunde två tidigare marknivåer dokumenteras i 
profilerna. I den undre marknivån fanns tegel, sot och djurben.
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