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Rapport över utförd arkeologisk undersökning
Beskrivning av undersökningsresultaten.
Under hösten 2010 utförde Jönköpings läns museum en förundersökning i form av en schaktningsövervakning i
Sofiaparken intill Sofia kyrka, inom del av fornlämning 50, Jönköpings stad. Anledningen var att stolparmaturen
skulle bytas och delvis nya ledningar läggas inom parken. Sträckan som ingick i förundersökningen blev mycket
mindre än de beräknade 120 löpmetrarna, endast ca 40 löpmeter gjordes under antikvarisk övervakning. Den större
delen av sträckan schaktades ner till 0,3 meter under befintlig markyta. Där de nya stolparna skulle stå var djupet ca
0,6 meter. I det sydvästra hörnet gjordes en provgrop på ca 0,5 x 0,5 meter som var 0,5 meter djup. Under gräsytan
och matjorden framkom ljusbrun sandig humus med grus. Direkt under matjorden framkom den yttersta delen
av handtaget till en trefotsgryta. Skaftet var sotigt på ena sidan. Tolkningen är att fyndet har kommit till platsen
med fyllnadsmassor. Schakten ut mot Klostergatan innehöll endast påförda massor. Ett djupare schakt, ca 1 x 0,8
meter stort och 0,8 meter djupt, drogs strax intill trappan vid ingången till kyrkan i den västra delen, se kartan.
Fyllnadsmassorna bestod av humös sand med småsten som fortsatte ca 0,5 ner under markytan. Sedan vidtog ett
mörkbrunt humöst sandlager med kol och småsten, ca 0,2 meter tjockt. Därunder kom undergrunden, den sterila
sanden, på ungefär 0,7 till 0,8 meter under marknivån.
Inga övriga antikvariska iakttagelser gjordes. Några ytterligare antikvarisk åtgärder anses inte nödvändiga. Länsmuseet
har samrått med länsstyrelsen angående åtgärdsförslaget.
Fynd:
F1 Handtag till trefotsgryta, fragment, rödgods.
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Administrativa uppgifter
identifieringsuppgifter

Dnr: 244/2010
Dnr enl Lst beslut: 431-1682-12
Rapport: 2011:25
Landskap: Småland
Län: Jönköping
Kommun: Jönköping
Socken: Jönköping
Trakt/kvarter/fastighet: Sofia parken, Sofiekyrka
Ekonomisk karta: 7E 1a
Fornl nr: 50
Stad: Jönköping
N: 6404750
E: 459970
Nivå – lägsta: möh -högsta: möh
undersökningens art och omfattning

Typ av exploatering: Ledningsdragning EL
Typ av undersökning: Arkeologisk förundersökning/schaktkontroll
Uppdragsgivare: Jönköpings kyrkliga samfällighet
Ansvarig institution: Jönköpings läns museum
Fältarbetsledare: Susanne Haltiner Nordström
Fältarbete from 2010-09-27 tom 2010-10-01
Antal arbetsdagar i fält: 1
Undersökningens
omfattning

Utredd yta/m2

Schaktad yta/m2

Schakt/löpm

Volym/m3

40

undersökningsobjekt och undersökningsresultat

Uppgifter ur RAÄ:s fornl.reg
Lämningar:

Sammansatta lämningar: Medeltida stadlager och bebyggelse

Undersökningsresultat
Anläggningar:

Sammansatta lämningar:

Totalt antal undersökta
-gravar: 0
-boplatskonstruktioner: 0
Datering: Historisk tid Nyare tid Nyare tid före 1850
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Karta 1. Översikt över förundersökningsområdet. Skala 1:10 000. Platsen markerad med röd cirkel och schakten
markerade med svart.
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Karta 2. Förundersökningsschakten i Sofiaparken markerade med rött. Skala 1:1 000.

Arkeologisk rapport 2011:25
JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM

