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Rapport över utförd arkeologisk undersökning 
 
 
Beskrivning av undersökningsresultaten. 
 

 
Inledning 
Hösten 2017 utförde Jönköpings läns museum en arkeologisk förundersökning med schaktövervvakning på Öreryds 
kyrkogård. Öreryds nuvarande kyrka är byggd 1744–50. En medeltida kyrka på samma plats hade dömts ut 1738. 
Det är oklart huruvida man förlängde den medeltida kyrkan eller byggde helt nytt på samma plats eller vid sidan om. 
Vad vi vet har inga spår av den äldre kyrkan tidigare observerats. På kyrkogården har tre runstensfragment påträffats 
(Öreryd 75:1). Två är idag förkomna, den tredje finns inne i kyrkan. I kyrkogårdens nordvästra hörn finns 
fornlämning Öreryd 74:1, ett altarbord i sten. Syftet med schaktövervakningen var att leta efter spår av den äldre 
kyrkan och/eller andra lämningar, så som äldre begravningar. Även förhistoriska spår kan förväntas med hänvisning 
till runstensfragmenten. 
 
Resultat 
Inför VA-ledning mellan Öreryds kyrka och kyrkogårdsmuren i söder grävdes ett ca 35 meter långt schakt. Schaktet 
var ca 0,50-0,75 meter brett och mellan 1,10-1,65 meter djupt. En kortare sträcka av schaktet låg längs med kyrkan. 
Här har grundläggningen och nedgrävning av rör och åskledare tagit bort eventuella lämningar och gravar. I sträckan 
tvärs över kyrkogården framkom delar av 11 skelett in situ. Skeletten låg under ett omgrävt lager som fanns på 0,2-
1,00 meters djup och som innehöll en mängd omrörda skelettdelar. Det omrörda lagret, där kranier hade samlats ihop 
och låg flera på samma plats, hade grävts om vid ett och samma tillfälle. 
 
De orörda gravarna, som framkom på ett djup av 1,10 under gräsnivån, låg i öst-västlig riktning och bestod av delvis 
bevarade kistor som haft handtag i järn. Gravarna framkom i botten av schaktet och de skelettdelar som framkom togs 
upp. De gravlagda låg på en linje och det var mestadels bålen på kropparna som berördes av schaktet. Totalt framkom 
11 individer insitu.  
 
Alla skelettdelar återbegravdes tillsammans med kisthandtagen, men textilen har tagits in som fynd. 
Inga övriga fynd eller ledtrådar till en datering har hittats men utifrån textiliernas utseende och skärningar, kan 
det röra sig om 1700-1800-tal. Kyrkogården har inte, efter vad som är känt, varit i bruk sedan mitten av 1800- 
talet. 
 
Fynd 
Från två gravar framkom textil från klädedräkt med knappar i metall. Möjligt 1700-tal. Detaljer på plaggen 
kunde ses med slag och knapphål. Knapparna delvis satta i par och i två olika storlekar. Materialet troligen ull 
och vävt i kypert. 
 
Åtgärdsförslag 
Inga ytterligare åtgärder kommer att behövas för det aktuella projektet. Länsmuseet har samrått med Länsstyrelsen 
angående åtgärdsförslaget 
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Administrativa uppgifter 
 
IDENTIFIERINGSUPPGIFTER 
Dnr:  220/2017  Dnr enl Lst beslut: 431-6641-2017 Rapport: 2018:5  
Landskap: Småland Län: Jönköping Kommun: Gislaved 
Socken: Öreryd Trakt/kvarter/fastighet: Öreryds kyrka 12:1 
Ekonomisk karta: 63E 7cS Fornl nr: 477 Stad:  
N: 6372845 E: 420740 Nivå – lägsta: 179 m.ö.h.     -högsta: 181 m.ö.h.  

 
UNDERSÖKNINGENS ART OCH OMFATTNING 
Typ av exploatering: Ledningsdragning VA 

Typ av undersökning: Arkeologisk undersökning 
Uppdragsgivare: Gislaveds pastorat Ansvarig institution: Jönköpings läns museum 
Fältarbetsledare: Susanne Haltiner Nordström Fältarbete from 3 nov 2017 tom 4 nov 2017  

Antal arbetsdagar i fält:  

Undersökningens 
omfattning 

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

  45  
 
UNDERSÖKNINGSOBJEKT OCH UNDERSÖKNINGSRESULTAT 
Uppgifter ur RAÄ:s fornl.reg Sammansatta lämningar:  
Lämningar:  

Undersökningsresultat Sammansatta lämningar:  

Anläggningar:  

Totalt antal undersökta  -gravar:  -boplatskonstruktioner:  
Datering:     Nyare tid före 1850 
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Figur 1. Utdrag ur ekonomiska kartans blad 63E 7cS. Öreryds kyrka markerat med en cirkel. Skala 1:10 000.



4

Figur 2. Karta med schaktet markerat med blått. Skala 1:2000.
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Figur 3 Karta med schakten och de påträffade gravarna. De två med textilrester markerade med rött.
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Figur 4 Lårbenen i grav 4. Foto från norr.

Figur 5. De återbegravda benen lagda i det färdiggrävda schaktet. Foto från söder.
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Figur 6. Tyg med dubbelknäppning från grav 8

Figur 7. Ett knapphål som förstärkts med  tråd 
runt själva hålet. Grav 8

Figur 8. Tygstycken från grav 2. Här var tyget betydligt mera 
slitet och tunnare än det i grav 8. 

Fnr Material Sakord Vikt Fyndstatus Beskrivning

1 Ull Kläder/rock? 74,2,8 Grav 2 Tunnt tyg, sydda kanter, ett knapphål och tre knappar i brons. Flera fragment

2 Ull Kläder/rock?/
väst?

303,8 Grav 8 Kypertvävt, tjockt tyg, möjligen vadmal. Fållade kanter och sytt knapphål. Vikta 
kanter möjligen överkant på väst. Totalt 8 knappar i brons i två storlekar. Flera delar

Fyndlista







Hösten 2017 utförde Jönköpings läns museum en arkeolo-
gisk schaktövervakning tvärs över Öreryds kyrkogård. Den 
visade sig ha använts flitigt innan den övergavs i början av 
1800-talet. En rad med delvis orörda kistor framkom.
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