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Rapport över utförd arkeologisk undersökning

Administrativa uppgifter

identifieringsuppgifter

Dnr:  286/2013 Dnr enl Lst beslut: 431-6935-2013 Rapport: 2013:50

Landskap: Småland Län: Jönköping Kommun: Vaggeryd

Socken: Svenarum Trakt/kvarter/fastighet: Svenarums kyrka

Ekonomisk karta: 63E 7f Fornl nr: Stad: 

N: 6370019 E: 458968 Nivå – lägsta: 191 möh    -högsta: 193 möh

undersökningens art och omfattning

Typ av exploatering: Ledningsdragning

Typ av undersökning:Arkeologisk förundersökning

Uppdragsgivare: Svenska kyrkan Ansvarig institution: Jönköpings läns museum

Fältarbetsledare: Ann-Marie Nordman Fältarbete from 2013-11-07 tom 2013-11-07

Antal arbetsdagar i fält: 1

Undersökningens 
omfattning

Utredd yta/m2 Schaktad yta/m2 Schakt/löpm Volym/m3

25

undersökningsobjekt och undersökningsresultat

Uppgifter ur RAÄ:s fornl.reg Sammansatta lämningar: 

Lämningar: 

Undersökningsresultat Sammansatta lämningar: 

Anläggningar: 

Totalt antal undersökta -gravar: 0 -boplatskonstruktioner: 0

Datering: 
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Beskrivning av undersökningsresultaten

Jönköpings läns museum har genomfört en arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk 
schaktkontroll vid Svenarums kyrka med anledning av ledningsgrävning för VA. Kyrkans äldsta delar är 
från medeltiden och schaktningarna skedde intill det medeltida långhuset.

På kyrkogården finns två registrerade fornlämningar: dels en samling äldre gravvårdar i sten med helt 
bortvittrad text (RAÄ 173:1), dels en minneskors i gjutjärn över koleramassgravar (RAÄ 238:1). Korset 
ska ha rests 1834. I samband med schaktningar 1979 påträffades resterna efter en äldre (möjligen 
medeltida) kyrkogårdsmur söder om kyrkan (Tomas Areslätt muntligen, se även Figur 3).
 
RESULTAT
Söder om långhuset öppnades ett 23 meter långt, 0,6-0,8 meter brett och 0,8-1 meter djupt schakt. 
Fyllningen bestod av mörkbrun, humös, sandig matjord med enstaka fynd av människoben (främst 
rörben). Orörd nivå nåddes inte någonstans längs schaktet. Det kan inte uteslutas att intakta gravar 
finns under schaktbotten. I schaktets norra ände, intill långhusväggen, påträffades en stor flat stenhäll 
(1,55x0,8x0,3 meter stor) strax under marknivå. Stenen är av lokalt förekommande Vaggerydssyenit, lätt 
förvittrande bergart som lämpar sig dåligt som byggmaterial. Bergarten förekommer trots det i stenfoten 
till kyrkans tillbyggda korsarmar från 1700-talet. Stenen tolkades som en kasserad byggnadssten.

Norr om långhuset öppnades ett mindre schakt (3x2 meter, Ö-V) intill väggen. Schaktet grävdes endast 
0,5 meter djupt och fyllningen bestod även här av mörkbrun, humös, sandig matjord - dock helt utan 
inslag av människoben ellr andra fynd.

Inga vidare arkeologiska åtgärder krävs inför ledningsdragning. Länsmuseet har samrått med länsstyrelsen 
i ärendet.
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Figur 1. Utdrag ur digital översiktskarta (fastighetskartan) med undersökningsområdet markerat. Skala 1:10 000. 
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Figur 2. Schaktplan. Skala 1:800.
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Figur 3. Schaktplan från 1979 års arbete vid kyrkan. Ritningen upprättad av Tomas Areslätt, Jönköpings 
läns museum
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Figur 4. Bilder från schaktningen.
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