
JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM
Arkeologisk rapport 2016:28

Mikael Nordström

Ledning intill gravfält 
RAÄ-nr Värnamo 214:1 

Arkeologisk undersökning i form av schaktövervakning 
inför ledningsgrävning intill gravfältet RAÄ-nr Värnamo 
214:1, på fastigheten Värnamo-Torp 3:12, Värnamo 
socken och kommun, Jönköpings län



Rapport, foto och ritningar: Mikael Nordström
Grafisk mall: Anna Stålhammar
Tryck: Arkitektkopia, Jönköping

Jönköpings läns museum, Box 2133, 550 02 Jönköping
Tel: 036-30 18 00
E-post: info@jkpglm.se
www.jkpglm.se

Utdrag ur tryckta och ajourhållna ekonomiska kartor, Geografiska Grunddata samt Geodata (FUK) är 
återgivna enligt tillstånd:
© Lantmäteriet. Ärende nr MS2007/04833, nr MS2012/03742 samt dnr i2012/1091.

ISSN: 1103-4076

© JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM 2016



1



2



3

Översiktskarta med undersökningsområdet markerat med svart cirkel. Skala 1:10000.
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Schaktkarta. Skala 1:1000.
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Schaktkarta med ortofot som underlag. Skala 1:1000.
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Schaktkarta med lidarkarta som underlag. Notera hur väl sex av högarna syns. Skala 1:1000.
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Schaktkarta med 1950-talets ekonomiska karta som underlag. Skala 1:1000.
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Gravfältet inlagt på Laga skifteskartan från 1830-talet. Lantmäterimyndigheternas arkiv: Värnamo socken, Torp. Laga skifte Torps inägor 1836, 
Akt 06-väj-63. Skala 1:4000.
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Gravfältet inlagt på karta över Vällerstens skogelag från 1740. Lantmäteristyrelsens arkiv: Värnamo socken. Vällersten. Delning av skog. Upprät-
tad 1740 av Karl M Edberg. Akt E131-38:1. Skala 1:8000.
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OVAN: Schaktning påbörjad från elstolpe öster om gravfältet och vägen. Foto från nordost
NEDAN: Schaktning med gravhögar i förgrunden. Foto från väster.
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OVAN: Schaktning påbörjad från elstolpe väster om gravfältet. Foto från väster.
NEDAN: Schakt med gravfält till vänster om vägen. Foto från sydväst.



12

OVAN: Schakten på båda sidor av vägen söder om gravfältet. Foto från sydväst.
NEDAN: Schaktning med gravfältet i bakgrunden. Foto från sydväst.



13

OVAN och NEDAN: Schaktning påbörjad från elstolpe väster om gravfältet. På grund av berg i dagen fick schaktet dras längs åkerkanten och 
därefter längs vägen söderut istället rakt väster över åkern. Foto från väster.
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Med anledning av Värnamo Energis nedgrävande av elkabel intill gravfäl-
tet RAÄ-nr Värnamo 214:1 på fastigheten Värnamo-Torp 3:12, genom-
förde Jönköpings läns museum en schaktövervakning i oktober 2016.

De flesta byar i Värnamotrakten har eller mindre välbevarade gravfält 
från yngre järnålder. Vid Norre Torp ligger den sista resten av gravfältet 
Värnamo RAÄ 214:1 på ett impediment söder om en gårdstomt med en 
väg i öster och åkermark i väster. Enligt FMIS finns sju högar och tre 
stensättningar på gravfältet. Att gravfältet varit betydligt större framgår av 
uppgifter hos Djurklou 1870: ”Straxt väster om gården är ettättehögsfält 
av 25 ännu synliga kullar, ehuru nästan alla berövats matjordslagret och 
genomgrävts...”. 

Sammanlagt drogs ca 110 meter schakt i anslutning till gravfältet, men i de 
upptagna schakten påträffades inga fornlämningar.
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