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Sammanfattning
Östergötlands museum genomförde i september 2021 en arkeologisk under-
sökning, i form av schaktningsövervakning, inom fastigheten Vadstena 3:2 vid 
Kyrkotorget/Rödtornet Vadstena stad och kommun, Östergötland. Inget av 
arkeologiskt intresse framkom.

Emma Karlsson
antikvarie

Omslagsbild: Det undersökta schaktet med Rödtornet i bakgrunden. 
Foto mot väster. Emma Karlsson, ÖM.
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Inledning
En arkeologisk undersökning, i form av schaktnings-
övervakning, har utförts inom fastigheten Vadstena 3:2 
(Storgatan i höjd med Kyrkotorget/Rödtornet), Vad-
stena stad och kommun, Östergötland. Schaktningen 
föranleddes av ny elkabel och två nya fundament för 
belysningsstolpar. Sökande och kostnadsansvarig var 
Vadstena kommun. Arbetet utfördes i september 2021 
efter beslut från Länsstyrelsen Östergötland. Ansvarig 
för fältarbetet och rapportarbetet var undertecknad.

Arkeologisk bakgrund
Det aktuella området ligger centralt inom det medel-
tida stadsområdet L2010:1734. Vadstena stad växte 
fram under 1300-talets sista decennier och fick stads-
privilegier år 1400. Den aktuella schaktningssträckan 
ligger längsmed Storgatan, strax söder om platsen 
för en medeltida kyrka. Kyrkan, som var uppförd på 
1400-talet, revs 1829 sånär som på västtornet vilket 
fick ingå i den skolbyggnad som därefter uppfördes 
på platsen. På grund av det röda tegeltornet kallas 
byggnaden för Rödtornet.
 Kring kyrkan fanns en stor kyrkogård. Kring sekel-
skiftet år 1700 drog man om Storgatan och ändrade 
kyrkogårdens utbredning där den södra delen av kyr-
kogården gjordes om till ett litet torg, Kyrkotorget. 

Idag utgörs torget av park. Enligt protokollet till 
1705 års stadskarta nyttjades inte kyrkogården då 
för begravningar eftersom jordmånen var ”otjänlig”. 
Kyrkogården låg därför ”öde och till ingen nytta” 
(Eekboum 1979).

Tidigare arkeologiska undersökningar
Flera arkeologiska undersökningar har gjorts norr 
om Rödtornet och kring själva tornet. Vid dessa 
grävningar har lämningar efter murar och gravar på-
träffats (Bäck 1978; Tagesson 1988; Zachrisson 2000; 
Sjöquist 2015). Murarna har tolkats höra samman 
med en äldre, romansk kyrka, d v s en föregångare 
till den senmedeltida kyrkan som revs på 1800-talet. 
I samband med en av dessa grävningar har även delar 
av en lockhäll till ett tidigkristet gravmonument fram-
kommit. Lockhällens ornamentik tyder på en datering 
till 1000-talets mitt (Ljung 2009:169ff). Murresterna 
hittades på ca 0,4 - 0,6 m djup men på vilket djup 
gravarna låg framgår inte av tidigare rapporter.
 Vidare har schakt undersökts i kyrkogårdens västra 
kant och strax utanför dess södra bogårdsmur. Vid 
denna undersökning påträffades bebyggelseläm-
ningar och kulturlager från och med cirka 0,5 m djup 
(Magnusson 2013). I den aktuella, södra delen av 
kyrkogården har däremot inga undersökningar gjorts.

Figur 3. Det aktuella schaktet inlagt på 1705 års 
karta över Vadstena. Längsmed bogårdsmurens södra 
och västra sida syns stigluckor (LMS D121-1:3; LMS 
A24:130). Skala 1:1500.

Figur 2. Det aktuella schaktet inlagt på 1642 års kar-
ta över Vadstena. I kyrkogårdens sydvästra hörn syns 
en stiglucka. I dess sydöstra hörn ligger den senmedel-
tida skolbyggnaden (LMS D121-1:2). Skala 1:1500.
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Figur 4. Utdrag ur digitala Fastighetskartan med undersökningsområdet markerat. Skala 1:5000.
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Resultat
Undersökningen omfattade ett ca 50 m långt schakt 
för elkabel och två gropar för belysningsfundament. 
Elkabelschaktet var 0,6 m brett och 0,2 m djupt.  
Fundamentsgroparna var 1,3 x 1,1 m stora och 1,3 
m djupa. Fundamenten sattes på samma plats som ett 
par äldre fundament stått.
 Kabelschaktet berörde endast ett 0,2 m tjockt bärla-
ger i form av sand. Under detta, i botten av schaktet, 
kunde ett matjordslikande jordlager skönjas. I fun-
damentsgroparnas schaktkanter sågs samma jordlager 
som var 0,6 m tjockt. Därunder vidtog en grusig silt 
som sannolikt är orörd undergrund.  Inga gravar el-
ler andra lämningar kunde iakttas i schaktkanterna. 
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