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Rapport över utförd arkeologisk undersökning

Beskrivning av undersökningsresultaten.

Stadsbyggnadskontoret vid Jönköping kommun har för avsikt att förbättra torget i Gränna genom att sätta ut nya 
pollare och bänkar. Torget ingår i RAÄ 79:1, Gränna stad. Med anledning av detta har Jönköpings läns museum utfört 
en förundersökning i form av schaktkontroll.

14 gropar för pollare grävdes med handredskap under antikvarisk övervakning. Groparna var 40 x 40 cm stora och 
grävdes till ett djup av 50 cm. De sex övre groparna innehöll påfört sand och grus, några tangerade i botten ett lager 
med mjäla. En grop tangerade en elkabel på 25 cm djup. De åtta nedre groparna innehöll mjälblandad sand och en del 
sten. Inga fornlämningar påträffades i groparna.

Även åtta gropar för bänkar avsågs att grävas, men detta arbete lämnades att utföras utan antikvarisk medverkan då de 
endast skulle grävas till ett mindre djup och med mindre diameter.

Inga ytterligare antikvariska åtgärder anses nödvändiga. Länsmuseet har samrått med länsstyrelsen angående 
åtgärdsförslagen.
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Administrativa uppgifter

identifieringsuppgifter

Dnr:  212/2011 Dnr enl Lst beslut: 431-3582-11 Rapport: 2011:69 
Landskap: Småland Län: Jönköping Kommun: Jönköping
Socken: Gränna Trakt/kvarter/fastighet: Gränna Torg
Ekonomisk karta: 7E 6e Fornl nr: 79:1 Stad: Gränna
N: 6431355 E: 468575 Nivå – lägsta: 121 möh    -högsta: 126 möh

undersökningens art och omfattning

Typ av exploatering: Övrigt

Typ av undersökning: Arkeologisk förundersökning/schaktkontroll
Uppdragsgivare: Jönköping kommun, 
stadsbyggnadskontoret

Ansvarig institution: Jönköpings läns museum

Fältarbetsledare: Ingvar Röjder Fältarbete from 2011-10-03 tom 2011-10-03

Antal arbetsdagar i fält: 1

Undersökningens 
omfattning

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

50 2,25

undersökningsobjekt och undersökningsresultat

Uppgifter ur RAÄ:s fornl.reg Sammansatta lämningar: 
Lämningar: 

Undersökningsresultat Sammansatta lämningar: 

Anläggningar: 

Totalt antal undersökta -gravar: 0 -boplatskonstruktioner: 0
Datering:     
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Figur 1. Utdrag ur ekonomiska kartans blad 64E 3gS. Skala 1:10 000.
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Figur 2. Utdrag ur primärkartan för Jönköpings kommun med platserna för de nya pollarna markerade.





Med anledning av Jönköpings kommuns avsikter att förbättra torget i 
Gränna genomförde Jönköpings läns museum en schaktkontroll i området 
som ingår i fornlämningen RAÄ 79:1, Gränna stad.
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