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Översiktsfoto med schakt IV genom den norra stenvallen i Kyrkestadens västra del. Foto: grävdeltagare.
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Översiktsfoto med schakt IV genom stenvallen i Kyrkestadens östra del. Foto: grävdeltagare.
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Den svarta cirkeln visar platsen för undersökningsområdet samt de intilliggande gravfälten fornlämning 27:1 och 
fornlämning 29:1. Skala 1:10 000.  
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Fältritning efter Ekre. Originalet dokumenterades i skala 1:200 men denna karta återges något förminskad och är 
således inte skalenlig. På kartan finns schakt I-VI markerade. Dessutom grävdes schakt VII-X men dessa har inte mar-
kerats på denna karta.
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Fnr Sakord Material Antal Längd
mm

Bredd
 mm

Tjocklek
mm

Vikt g Fyndomständigheter Beskrivning

1 Malstenslöpare Sten 1 140 95 89 1760 Påträffad i Schakt VII Oval form,  svagt antydd
slipad yta på undersidan

2 Bryne Sten 1 69 51 44 208 Påträffad i Schakt VII Oval form, på undersidan 
finns två plana slipytor 
intill varandra

3 Glättsten Sten 1 64 63 37 227 Påträffad i Schakt VII Rund form, svagt konvex 
överdel och tendens till 
plan underdel





Under några sommarveckor 1993 och 1994 genomförde Skaraborgs läns 
museum genom arkeologen Rune Ekre och medlemmar från Habobyg-
dens släktforskarförening och Habo hembygdsförening arkeologiska prov-
grävningar i den så kallade Kyrkestaden i Habo socken. Denna fornläm-
ning, som utgörs av en ca 60 × 30 meter stor rektangulär hägnad upp-
byggd av 0,5 meter höga och 5 meter breda stenvallar med öppning i ena 
kortsidan, har länge gäckat historieintresserade och arkeologer, eftersom 
ingen vet vad den använts till: platsen för Habo kyrka som trollen rev 
ner så den måste byggas på annan plats? Kultplats? Gravplats? Boplats? 
Tillflyktsborg? Hägnad för djur? För att komma närmare sanningen prov-
grävdes schakt och rutor inom fornlämningen, totalt ca 100 m2 . Gropar av 
olika slag, stenansamlingar med mer eller mindre konstruktionsliknande 
drag, jordkullar och ett röse undersöktes, dock utan att några helt entydiga 
lämningar i form av förhistoriska boplatser eller gravar kunde konstateras. 
Några enstaka föremål som hittades kan tyda på att människor vistats på 
platsen under järnåldern, och i botten på de undersökta schakten fanns 
skikt med kol från äldre skogsbränder eller svedjor. Ett kolprov från dessa 
kolhorisonter daterades till 1500-talet e. Kr. Efter avslutad undersökning 
återställdes fornlämningen.
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