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Rapport över utförd arkeologisk undersökning
Administrativa uppgifter
identifieringsuppgifter

Dnr: 107/2012

Dnr enl Lst beslut: 431-2377-2012

Landskap: Småland

Län: Jönköping

Kommun: Jönköping

Socken: Jönköping (Ljungarum)

Trakt/kvarter/fastighet: Rosenlund 2:1

Ekonomisk karta: 7E 1b
N: 6405393

Rapport: 2012:56

Fornl nr:

E: 453735

Stad:
Nivå – lägsta: 125 möh

-högsta: 125 möh

undersökningens art och omfattning

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

Ansvarig institution: Jönköpings läns museum

Fältarbetsledare: Ann-Marie Nordman

Fältarbete from 2012-09-20 tom 2012-09-20

Antal arbetsdagar i fält: 2
Undersökningens
omfattning

Utredd yta/m2

Schaktad yta/m2

7100

Schakt/löpm
230

undersökningsobjekt och undersökningsresultat

Uppgifter ur RAÄ:s fornl.reg

Sammansatta lämningar:

Lämningar:
Sammansatta lämningar:

Undersökningsresultat
Anläggningar:
Totalt antal undersökta
Datering:

-gravar: 0

-boplatskonstruktioner: 0

Volym/m3
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Beskrivning av undersökningsresultaten
Jönköpings läns museum har genomfört en arkeologisk utredning inför planerad utbyggnad av P-plats
inom Elmiaområdet (Rosenlund 2:1). Utredningen bestod av kart- och arkivstudier, fältinventering samt
sökschaktsgrävning inom det 7 100 kvm stora planområdet.
Planområdet ligger mitt emellan RAÄ 105:1 (Högagärde, uppgift om höggravfält) och RAÄ 141
(lösfynd av flintdolk, skafthålsyxa samt båtyxa). Dessutom har diverse yxor av flinta och bergart påträffats
längs Skrämmabäckens stränder (RAÄ 105:3 och 4). År 2002 undersöktes en boplats med bland annat
ett treskeppigt hus ca 400 meter söder om planområdet (RAÄ 213). Boplatsen och huset har daterats
till förromersk järnålder-folkvandringstid. Det topografiskt gynnsamma läget högt på Rosenlundsbankar
tillsammans med närliggande fornlämningar motiverade en arkeologisk utredning av planområdet.
RESULTAT
Kartstudierna visade att inga äldre kartor över området är kända då området har tillhört Rosenlunds
herrgård. Under modern tid har området använts dels som campingplats, dels som lastbilsparkering.
Vid sökschaktning öppnades åtta schakt, 20-45 m långa och 1,5 m breda (sammanlagt 230 löpmeter).
Under ett 0,2-0,3 m tjockt matjordslager framkom ett ljust, moigt (nästan lerigt) fint sandlager. Förutom
sentida plogspår och spår efter tunga bilar/maskiner framkom inga spår av anläggningar eller andra
aktivitet.
Efter samråd med länsstyrelsen bestämdes att inga fortsatta arkeologiska åtgärder krävs.
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Utdrag ur digital översiktskarta (fastighetskartan) med undersökningsområdet markerat. Skala 1:10 000.
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Schaktplan.
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