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Rapportsammanställning

Plats för stämpel:

Undersökning: Sm, Jönköpings stad, kv Diplomaten 7 Lst:s dnr: 220-10660-96

Ansvarig institution: Jönköpings läns museum Eget dnr:  555/96

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

Ekonomiskt kartblad: 7E 1a Lägeskoordinater: N64044526, E451086

Landskap Sm 

Socken/Stad Jönköpings stad 

Fornlämningsnummer 50 

Fastighet/kvarter Diplomaten 7 

Fornlämningstyp Kulturlager, efter 1500-talet 

Undersökningsår 1996 

Typ av undersökning Arkeologisk förundersökning/schaktkontroll 

Datering 1600-tal och senare 

Dokumentationsmaterial Fältanteckningar, profilritning 

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:

Sammanställt av, namn och datum

Ann-Marie Nordman 2011-01-28 
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Rapportsammanställning

Beskrivning  (ex.: orsak till undersökningen, beskrivning av undersökningsområdet, undersökningens omfattning, sammanfattning av resultaten, fyndkategorier):

Arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll i samband med grävning för 
dagvattenledningar inom parkeringsplatsen Diplomaten. Förundersökningen genomfördes i mitten 
av november 1996. 
 
Två nord-sydliga ledningsschakt grävdes: en längs tomtens västgräns och en längs östgränsen. Det 
västra schaktet grävdes genom hela tomten, ca 50 meter långt. Det östra schaktet grävdes ca 25 meter 
från Slottsgatan. 
 
I det västra schaktets norra del påträffades en rustbädd av kraftiga stockar samt rester av trägolv och 
grundmurar på 1,5-2 meters djup. Även ett fragmentariskt brandlager dokumenterades. Längre 
söderut övergick fyllningen till nästan ren sand med visst träflisinslag i botten. Delar av sandlagren 
visade sig vara sentida utfyllnader i grannfastighetens källarnedgrävning. Där källarnedgrävningen 
slutade fanns en östvästlig betongmur som sträckte sig minst 1,5 meter under mark. Denna tolkades 
utgöra nordväggen i det stora magasins- och affärsbyggnaden från 1906 som stått i tomtens sydvästra 
hörn. Resterande del av detta schakt kontrollerades inte dels på grund av tidsbrist och dels på grund 
av att man antog att stenhuset hade haft källare och alla kulturlager skulle därmed vara bortgrävda. 
Det östra schaktet grävdes längs tomtens östligaste gräns och låg ute i Målargatan vilken haft 
oförändrad sträckning sedan 1620-talet. Minst tre gatunivåer av hårdgjorda, och delvis 
kullerstenslagda ytor dokumenterades. 
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Sm, Jönköpings stad, kv Diplomaten, dnr 555/96 
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