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Figur 1. Karta med kyrkan och förundersökningsområdet markerat med en röd ring. Skala 1:10 000.
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Figur 2. Karta med schaktet, området med äldre gravar och brandlagret markerat. Skala 1:500.



5

Figur 3. Skogelagskarta från 1836. Här syns de båda kyrkogårdsmurarna, både den tidigare mindre (b) och den senare, 
som fortfarande finns runt kyrkan i Åker.

Figur 4. Delen där skelett in situ framkom. Foto från väster.
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Figur 6. Brandlager, troligen från smedja eller annat metallhantverk i det område öster om kyrkan som tidigare (före 
1836) låg utanför kyrkogården.

Figur 5. Ny brunn i nordvästra hörnet. Foto från väster.





I Luciatid 2014 utförde Jönköpings läns museum en arkeologisk förun-
dersökning längs med Åkers kyrka för att se om några äldre begravningar 
berördes i samband med att nya vattenledningar skulle grävas ner. Den nu-
varande kyrkan är från 1845, men det har funnits dels en medeltida kyrka 
som brändes i slutet på 1500-talet, dels en stenkyrka som uppfördes under 
1600-talet och revs strax innan den nuvarande byggdes, på samma plats. 
I schaktet längs med den södra långsidan framkom ett antal äldre begrav-
ningar. Kistorna hade handtag i järn som kunde dateras till 1600-1700-ta-
let. Både skelett och handtag kunde ligga kvar på plats under den nya 
ledningen.
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