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Sammanfattande beskrivning av undersökningsresultaten (införes i ”Arkeologi i Sverige”). 
Anledningen till undersökningen, fynd etc. 

I maj 2009 genomförde Jönköpings läns museum en arkeologisk förundersökning i form av 
schaktövervakning, samt dokumentation av gravar inför planerad fjärrvärmenedläggning inom Östra 
kyrkogården, Kristina församling, Jönköpings stad och kommun. Kyrkogården är ej registrerad i 
fornminnesregistret, men inom utsträckningen för kyrkogården är RAÄ 130:1-2 belägna, vilka utgörs av 
en minnessten och en minnesinskrift i block. 
 
Östra kyrkogården tillkom i början av 1600-talet som ett resultat av att Jönköping flyttades till Öster från 
dess medeltida placering på Väster. Vid platsen för den nya stadskyrkan, Kristine kyrka, försvårades 
begravningar av högt grundvattenstånd, varför en ny kyrkogård anlades ett stycke öster om den nya 
staden. Vanligen härrör begravningsplatser utanför stadskärnor och utan egen kyrka från 1800-talets 
början, men Östra kyrkogården är alltså betydligt äldre. Kyrkogården fick en nordväst-sydostlig 
utsträckning längs med den gamla landsvägen mot Eksjö. Kyrkogården har senare utvidgats i flera 
etapper, bl a 1809, 1849, 1902 och på 1940- talen, samt 1970 (Haas 2007). 
 
Troligen uppfördes snart efter anläggandet av kyrkogården i början av 1600-talet även ett 
begravningskapell av trä. På Thomés karta från 1625 är en byggnad markerad och i samtida uppgifter 
omtalas ett kapell. Ett nytt kapell i timmer uppförs i början av 1700-talet efter ritningar av Jacob 
Ekeström, vilket står klart 1707. Detta kapell hade korsformig plan med liksidiga armar, vilka var 20 
meter långa och 10 meter breda. Golvet var av trä, men skall till stora delar varit täckt av gravstenar 
(Karlson 1984). Detta kapell brinner ned 1935 och det kapell som idag står på kyrkogården uppförs 
1936-37 efter ritningar av stadsarkitekten Göran Pauli. Kapellet står på ungefär samma plats som 
föregående (Haas 2007), men dagens kapell saknar korsarmar. 
 
Dokumentationen gjordes en tid efter schaktning genomförts, varför stora delar av schaktet behövde 
rensas ytterligare. Sammanlagt undersöktes ca 115 meter av 210 löpmeter schakt. Schaktet var ca 
1,4-2,4 meter brett och vanligtvis närmare 1 meter djupt. 
 
Närmast kapellet var schaktet orienterat i nord-sydlig riktning. I översta delen av schaktets profil var 
ställvis decimetertjocka lager av järnslagg, vilka kan härröra från någon av masugnarna vid Taberg och 
som forslats till kyrkogården som fyllnadsmassor. 
 
Ca en meter söder om nuvarande kapell och i den västra schaktväggen framkom delar av ett möjligt 
gravfundament (A264). Denna var i två rader av lika många, ca 0,3-0,35 meter stora stenar, varav den 
översta var huggen. I denna del av schaktet framkom i övrigt spridda ben, yngre glaserat rödgods, 
kistspikar och en mindre rödfärgning. 
 
Därpå vek schaktet av i öst-västlig riktning. I den norra schaktväggen var en murrest synlig (A258). 
Denna var flerskiktad av ca 0,15-0,3 meter stora stenar. Muren var löst sammanfogad med brunt bruk 
och föreföll avslutas i schaktet, då någon murrest ej var synlig i den södra schaktväggen. I det nedersta 
skiktet med sten framkom vid rensning delar av huvudet till en kritpipa utan dekor (F257). Muren kan 
vara rest av ett hörn av södra korsarmen från ett äldre kapell, troligen det som uppfördes i början av 
1700-talet. 
 
Förutom dessa två anläggningar kunde även tre mer eller mindre intakta gravar iakttagas i det öst-
västliga schaktet. Två av dessa var helt belägna inom schaktets utsträckning, medan en tredje delvis 
var dold av schaktvägg. 
 
I mellersta delen av det öst-västliga schaktet och mindre än en meter västsydväst om A258 framkom 
en grav (grav 1, A228), orienterad i öst-västlig riktning med rester av ett skadat kranium i västra delen. 
Norra sidan av kistan, eller kistlocket, hade fallit ut mot norr, då rester av en planka var exponerade 
här. 
 
I västra delen av schaktet påträffades ännu en grav (grav 2, A239), orienterad i öst-västlig riktning med 
kranium i V delen. Graven föreföll intakt med tydlig kistkant och i den sydöstra kanten fanns ett bevarat 
handtag. I anslutning till detta var bevarade läder- eller tygrester, som kistan invändigt varit klädd med. 



Jönköpings läns museum  
 

Sidan 3 av 3 

 
I schaktets västligaste del framkom en tredje grav (grav 3, A249), orienterad i öst-västlig riktning, men 
till större delen dold av den södra schaktväggen. I denna del av schaktet fanns även fler möjliga 
kistfärgningar, vilket kan tyda på ytterligare begravningar här.  
 
Grav 1 (A228) var alltså belägen mindre än en meter västsydväst om vad som troligen är del av hörnet 
till det kapell som uppfördes i början av 1700-talet. Gravarnas placering indikerar att de härrör från 
1600-talet. 
 
Därefter fortsatte schaktet i NNV-SSO riktning. Här påträffades inga rester av kistor, men däremot ett 
flertal spridda ben och kranium. Schaktet fortsatte därpå i VNV-OSO riktning och i denna del 
påträffades dels ett räfflat fragment av sten (F254), vilket kan vara en detalj från en gravinfattning eller 
en byggnadsdetalj, dels en bit ostindiskt porslin (F256). Sistnämnda fynd indikerar, tillsammans med 
förekomsten av yngre glaserat rödgods, att schaktmassor från andra delar av staden forslats till Östra 
kyrkogården som fyllnadsmassor. I detta NNV-SSO schakt upphörde även förekomsten av rester av 
förstörda gravar såsom kistdetaljer och spridda ben relativt tvärt. 
 
I det NNV-SSO schaktet och i höjd med en av de befintliga gångarna kunde tjockare bruna lager 
konstateras i både norra och södra profilkanterna. Eventuellt kan dessa lager härröra från en 
begränsning för en äldre del av kyrkogården. 
 
I en dumphög från schakten påträffades också två kalkstensbitar (F259-260), vilka kan härröra från 
utsmyckningsdetaljer till gravar. Sandstensdetaljerna, samt biten ostindiskt porslin tillvaratogs. 
 
Länsstyrelsen beslutar om vidare åtgärder. 
 
Referenser: 
Haas, J. 2007. Östra kyrkogården, Jönköping. Jönköpings läns museum, byggnadsvårdsrapport 
2007:135. Jönköping. 
Karlson, B. E. 1984. Bebyggelse i Jönköping 1612-1870: offentliga institutioner. Jönköping. 
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figur 1. Schakt i öst-västlig riktning närmast kapellet.  
I detta schakt framkom de tre gravarna, samt del av hörn 
till ett äldre kapell. Foto från V. Digitalbild nr 1.

figur 2. Del av möjligt gravfundament (A264) i nord-
sydligt schakt omedelbart söder om befintlig kapellvägg. 
Foto från SSO. Digitalbild nr 4.

figur 3. Del av möjligt hörn (A258) till ett äldre kapell 
i öst-västligt schakt. I botten av den delvis murade kon-
struktionen framkom delar av ett kritpipehuvud (F257). 
Foto från S. Digitalbild nr 7.
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figur 4. Grav 1 (A228) i öst-västligt schakt. Kraniet var 
beläget i den västra delen av graven, vilken var orienterad 
i öst-västlig riktning. På den norra sidan var rester av en 
planka synlig, vilket indikerar att norra kanten av kistan, 
eller kistlocket, fallit ut mot norr. Foto ovanifrån från S. 
Digitalbild nr 16.

figur 5. Grav 2 (A239) i öst-västligt schakt. Denna grav 
var intakt med kranium i västra delen och orienterad i öst-
västlig riktning. Även tyg eller läder var exponerat i kistans 
sydöstra kant. Foto ovanifrån från N. Digitalbild nr 12.

figur 6. Grav 3 (A249) i öst-västligt schakt. Graven var 
till största delen dold av den södra schaktväggen, men 
var liksom de övriga två gravarna orienterad i öst-västlig 
riktning. Foto ovanifrån från N. Digitalbild nr 13.





Jönköpings läns museum genomförde i maj 2009 en arkeologisk förunder-
sökning i form av schaktövervakning, samt dokumentation av gravar på 
Östra kyrkogården i Jönköping. Schaktkontrollen gjordes med anledning 
av att Jönköpings kyrkliga samfällighet planerade för fjärrvärmedragning 
inom kyrkogården.

I schakt närmast kyrkogårdens kapell kunde tre gravar, sannolikt från 
1600-tal, konstateras. Två av dessa kunde dokumenteras i plan i befintligt 
schakt, medan en tredje grav till största delen var dold av schaktvägg. För-
utom gravarna dokumenterades vad som möjligen var del av ett gravfun-
dament, samt del av ett hörn till ett äldre kapell.
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