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Jönköpings läns museum

Rapport över utförd arkeologisk undersökning
Beskrivning av undersökningsresultaten.

Inledning
Under sommaren 2016 utförde Jönköpings läns museum en arkeologisk undersökning genom schaktövervakning i
Skolgatan i samband med nyanläggning, flytt och rivning av sju dagvattenbrunnar. Beställare var Jönköpings
kommun, Stadsbyggnadskontoret.
Resultat
Inom de ytor som berördes av nyanläggning, flytt eller rivning av brunnar framkom endast påförda sentida massor. I
den östra delen, i höjd med Vallgatan, fanns endast påförd sand. Troligen kom den hit i samband med alla
ledningsdragningar som ligger här med vatten och avlopp, fjärrvärme och elledningar. Större delen av gatubredden på
Skolgatan består av ledningar och kablar. Längre västerut, intill Rådhuset bestod fyllmassorna av sand och grus och
här påträffades även enstaka djurben. Likadant var det vid brunnen intill Kyrkogatan som flyttats ut ca 0,5 meter till
ny befintlig kantsten.
Inga fynd tillvaratogs.
Åtgärdsförslag
Några ytterligare antikvariska åtgärder anses inte nödvändiga. Länsmuseet har samrått med Länsstyrelsen angående
åtgärdsförslagen.
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Jönköpings läns museum

Administrativa uppgifter
IDENTIFIERINGSUPPGIFTER

Dnr: 120/2016
Dnr enl Lst beslut: 431-2967-2016
Rapport: 2016:36
Landskap: Småland
Län: Jönköping
Kommun: Jönköping
Socken: Jönköping
Trakt/kvarter/fastighet: Skolgatan, Vallgatan
Ekonomisk karta: 64E 0fS
Fornl nr: 50:1, 137:1
Stad: Jönköping
N: 6404728
E: 450445
Nivå – lägsta:
-högsta:
UNDERSÖKNINGENS ART OCH OMFATTNING

Typ av exploatering: Ledningsdragning VA
Typ av undersökning: Arkeologisk undersökning
Uppdragsgivare: Jönköpings kn, SBK
Fältarbetsledare: Susanne Haltiner Nordström

Ansvarig institution: Jönköpings läns museum
Fältarbete from 17 aug 2016 tom 23 sep 2016

Antal arbetsdagar i fält: 3
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: Stadslager, bebyggelserester, slottsområde

Undersökningsresultat

Sammansatta lämningar:

Anläggningar:
Totalt antal undersökta
Datering: Odaterad

-gravar:

-boplatskonstruktioner:
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Figur 1 . Karta med undersökningsområdet markerat med en svart cirkel. Kartblad 64E0fS. Skala 1:10 000.
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Figur 2 . Karta med de undersökta schakten för brunnarna markerade med blått. Skala 1:1000.
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Figur 3 . Schaktet i mitten, intill Rådhuset, med den påförda sanden och gruset.

Figur 4 . Schaktet längst i öster. De påförda sandmassorna mellan schaktet för brunnarna och de nya fjärrkylaledningarna som utfördes
samtidigt (JLM 2016:34).

Sommaren 2016 utförde Jönköpings läns museum en arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning i Skolgatan. Orsaken var att
sju brunnar skulle nyanläggas, flyttas eller rivas i samband med omgestaltningen av gatan.
Inom alla schakt framkom endast påförda sentida massor av sand och grus,
delvis uppblandade med djurben. I Skolgatan ligger ett stort antal ledningar och kablar sedan tidigare.
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