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Rapport över utförd arkeologisk undersökning
Administrativa uppgifter
identifieringsuppgifter

Dnr: 145/2012

Dnr enl Lst beslut: 431-3672-2012

Landskap: Småland

Län: Jönköping

Kommun: Jönköping

Socken: Jönköping (Ljungarum)

Trakt/kvarter/fastighet: Bataljonsgatan/Västra Ekhagen

Ekonomisk karta: 7E 1b
N: 6403530

Rapport: 2012:55

Fornl nr: 138:1

E: 453170

Stad:

Nivå – lägsta: 105 möh

-högsta: 135 möh

undersökningens art och omfattning

Typ av exploatering: Vägbygge
Typ av undersökning: Särskild utredning
Uppdragsgivare: Jönköpings kommun

Ansvarig institution: Jönköpings läns museum

Fältarbetsledare: Ann-Marie Nordman

Fältarbete from 2012-08-28 tom 2012-08-30

Antal arbetsdagar i fält: 2
Undersökningens
omfattning

Utredd yta/m2

Schaktad yta/m2

17 000

Schakt/löpm
180

undersökningsobjekt och undersökningsresultat

Uppgifter ur RAÄ:s fornl.reg

Sammansatta lämningar:

Lämningar: 138:1
Sammansatta lämningar:

Undersökningsresultat
Anläggningar:
Totalt antal undersökta

-gravar: 0

Datering: Historisk tid; Nyare tid

-boplatskonstruktioner: 0

Volym/m3
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Beskrivning av undersökningsresultaten
Jönköpings läns museum har genomfört en arkeologisk utredning, etapp 2, inför planerad ny väg
mellan Tallörtsbacken/Örtavägen och Bataljonsgatan, Västra Ekhagen. Utredningen omfattade en
460 m lång och ca 30 m bred vägkorridor. Utredningen har bestått av kartanalys, fältinventering samt
sökschaktsgrävning.
Den planerade gatan går genom RAÄ 138, plats med tradition, Uppsalaängen. I närområdet finns även
en milsten (RAÄ 24) vid den gamla landsvägen mot Tenhult, samt lösfynd av spetsnackig flintyxa (RAÄ
167). Yxans exakta fyndplats är inte känd, utan kartmarkeringen avser gården på vars ägor yxan har
påträffats. I närområdet finns även Jära medeltida bytomt (RAÄ 33:1),Ryhov medeltida bytomt (RAÄ
171:1) samt en hålväg (RAÄ 236).
På sluttningarna runt Jönköpings stad har spår av förhistoriska boplatser påträffats vid ett flertal lokaler
– företrädesvis på sandiga platåer med utsikt över Vättern. Platåerna på sluttningarna S-SÖ om staden
utgör därmed potentiella boplatslägen. Aktuellt planområde löper nedför en av dessa sluttningar och
framförallt den östra delen av vägsträckning är av intresse då sluttningen planar ut något här.
TIDIGARE UNDERSÖKNINGAR
Inga arkeologiska undersökningar har företagits i planområdets omedelbara närhet. 500-1000 m åt Ö
och SÖ har ett antal utredningar och undersökningar genomförts varvid spår av förhistoriska boplatser
daterade till brons- och järnålder påträffades (RAÄ 177, 209 och 210).
RESULTAT AV UTREDNING
Kartanalysen visade att planområdet har ingått i Jönköpings stads ägor åtminstone sedan tidigt 1600tal. Området har använts bland annat som ängs- och betesmark av stadens borgare. Under 1900-talet
tillhörde området Kungl. Jönköpings Regemente och bland annat på ekonomiska kartan från 1954
syns ett antal mindre byggnader samt vägar inom aktuellt område. Byggnadsgrunder med tillhörande
terrasser och vägar kunde anas i terrängen vid fältbesiktning. Längs GC-vägen kunde man se sentida
husgrunder med tillhörande infarter. Området bedömdes vara så pass påverkat av militära aktiviteter och
byggnationer att några schaktningar ansågs inte befogade längs den nedre (västra) delen av planområdet.
SÖKSCHAKTSGRÄVNING
Sökschaktningen koncenterardes till den östligaste delen av planområdet. Fyra schakt med sammanlagd
längd av 180 meter öppnades. De tre sydligaste schakten påvisade spår från regementstiden i form av
betonggrunder, grusade platåer och olika kabelschakt. Inom utredningsområdet framkom inga spår av
anläggningar eller andra aktiviteter från tiden före regementets etablering.
Efter samråd med länsstyrelsen bestämdes att inga fortsatta arkeologiska åtgärder krävs inför
exploatering.
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Utdrag ur digital översiktskarta (fastighetskartan) med undersökningsområdet markerat. Skala 1:10 000.
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Schaktplan. Skala 1:4000.
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