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Inledning 
Under två dagar i april 2019 genomförde Dalarnas museum en arkeologisk 
undersökning i form av en schaktningsövervakning inom fastigheten 
Östanbyn 46:1 invid Grytnäs kyrka i Avesta kommun (bilaga 1). Avsikten 
var att gräva provgropar intill grundmurarna av den nuvarande 
kyrkobyggnaden för att kontrollera rustbädd och grundvattennivå. 
Anledningen till undersökningen var att kyrkan har fuktproblem. 
Exploatör var Svenska Kyrkan Avesta-Grytnäs Pastorat. Beslut om 
undersökningen togs av Länsstyrelsen Dalarnas län med dnr: 431-9628-
2018.  
 

Antikvarisk bakgrund 
Grytnäs kyrka står på ett öppet flackt område omgärdat av åkerbruk och 
enstaka gårdar. Direkt sydväst om kyrkan återfinns Grytnäs gammelgård. 
Grytnäs kyrka är i huvudsak uppförd under det tidiga 1300-talet, där 1309 
idag används som kyrkans officiella byggnadsår, även om dessa uppgifter 
är osäkra. Ett flertal om- och tillbyggnationer har gjorts med åren, varvid 
den senaste av de större förändringarna utfördes 1794–1799, då ett 
klocktorn färdigställdes (Östlund, 2002:2–3). Innan dess hade det på 
kyrkogården alltid stått en klockstapel. Det finns dock belägg för att folk 
har bott och begravt sina döda i närheten av dagens kyrkby långt innan 
kristen tid. Hülpers skriver i sin resedagbok från 1757 att: 
 
”Graf-högar från bränne-åldren hafwa warit på Grytnäs gärde, nu jämnade och 
upplögda. År 1740 blefwo af nu warande Lectorn i Westerå, M. D Herweghr och 
Communistern i Jernboås, J. Hasselberg åtskillige genom-grafne, hwari funnos 
Urner med de dödas ben, jämte brynstenar, sporrar, stumpar af wärjor m.m. Detta 
witnar at orten i långiga tider warit bebodd.” (Hülpher 1757/1957:49) 
 
Grytnäs hörde ursprungligen till Folkärnas medeltida storsocken, men 
bildade efter en utbrytning ett eget pastorat 1616. Tidigaste belägget för 
Grytnäsbyn finns dock i text redan från 1353, då det nämns som Grytones i 
ett brev från Vatikanen (Östlund 2002:1). Kyrkbyn var före laga skiftet 1859 
av ett mycket tätare slag än idag, då en småskalig men tät gårdsbebyggelse 
fanns direkt sydost om kyrkan (Östlund et al. 2005:45). Grytnäsborna har 
historiskt sett livnärt sig på bördigt jordbruk, kolning och andra 
skogsarbeten, samt mindre bergsbruk. Grytnäs socken har haft ett stort 
antal hyttanläggningar, däribland märks de i Djäknehyttan, Garphyttan, 
Gisselbo, Hommansbenning, Hyttan, Knallasbenning, Knutsbo, Norr 
Nävde, Nyhyttan, Stusshyttan och så den i själva Grytnäs by. Av dessa var 
nästan alla helt öde innan 1700-talets slut (Östlund et al. 2003:48). 
  



Syfte 
Syftet med undersökningen var att med ett vetenskapligt arbetssätt 
dokumentera fornlämningen. Vidare skulle rustbädden om möjligt dateras 
genom 14C- eller dendrokronologisk analys. 

 

Metod 
Totalt grävdes två progropar invid kyrkan, ca 1,8–2 meter långa och 2–2,2 
meter breda samt 2 meter djupa (bilaga 2). Provgroparna var fördelade på 
södra och östra sidan om kyrkan. Provgroparna maskingrävdes med 
planskopa skiktvis ner till den nivå där kulturlager eller konstruktioner 
kunde påträffas, för att därefter grävas ned till naturlig nivå. Vidare 
rensades schaktväggar för hand och lagerföljden dokumenterades i profil. 
Anläggningar beskrevs samt dokumenterades i plan och gavs id-
beteckning, A1, A2 etc. I de fall där det bedömdes lämpligt 
dokumenterades provgroparna i profil. Totalt ritades fyra sektionsritningar 
och en planritning. Provgropar och anläggningar mättes in manuellt med 
hjälp av en RTK-GPS. Provgroparna lades igen efter att rör för kontroll av 
vattennivån monterats. Därefter gjordes en grov återställning av markytan.  
 

Resultat och genomförande 
Provgrop 1 
Grävdes på södra delen av kyrkan, vid vad som noterades vara ingången 
till det äldre vapenhuset (figur 1). 
Provgropen var ca 1,8 meter lång och 
2,2 meter bred och grävdes ned till 2 
meter i norra delen av gropen. En 
tegelkonstruktion, A1, framkom ca 
0,85–1 meter ned i södra delen av 
provgropen. I västra schaktväggen 
noterades inga tegelrester utan endast 
omrörda massor, i östra schaktväggen 
noterades fortsättningen på A1. 
Tegelkonstruktionen tolkades vara ett 
golv vilken bevarades och täcktes 
över. Norra delen av provgropen 
grävdes med smalskopa ned till ett 
djup av 2 meter. I norra schaktväggen 
noterades delar av kyrkans grundmur 
och vapenhusets tidigare ingång. Två 
sektionsritningar uppfördes i norra 
och östra schaktväggen (bilaga 3). 
 

Figur 1. Översikt över provgrop 1, i 
kyrkväggen syns också den äldre igenmurade 
ingången. Från söder. Fotograf Jimmy A 
Karlqvist 



Provgrop 2 
Grävdes under fönstret vid östra 
gaveln, bakom koret (figur 2). 
Gropen var 2x2 meter stor och 
grävdes ned till 2 meter. I västra 
delen av gropen noterades ett 
tjockt utfyllnadslager av 
omrörda massor. På ca 1,5 
meters djup framkom en 
nedgrävning under 
utfyllnadslagret vilket var ca 
0,55 meter djupt och i botten av 
nedgrävningen framkom två rör 
bilaga 4. Ett av rören var ett 
tegelrör, uppskattningsvis 0,1 
meter i diameter. det andra röret 
var av cement, uppskattningsvis 
0,2 meter i diameter. I östra 
delen noterades diverse påförda 
lager och en nedgrävning till en 
grav. Vid ca 1,8 meters djup 
stack del av ett skalltak ut. I 
västra delen av provgropen 
framkom en åskledning på 0,35–0,4 meters djup vilken låg i nord-sydlig 
riktning, längs med väggen. I östra delen framkom en elkabel på samma 
djup och riktning. Två sektionsritningar uppfördes, en i västra och den 
andra i södra 
schaktväggen.  
 

Anläggningar 

A1 Tegelgolv/trappa 
En tegelkonstruktion 
framkom ca 0,85–1 meter 
ned i provgrop 1. 
Konstruktionen bestod 
av ca 20 stycken lagda 
tegelstenar och var 
belägen i södra delen av 
provgropen och var ca 
1,6 meter lång och 0,6 
meter bred. Tegelstenar 
har troligtvis utgjort ett 
golv och trappa 
tillhörandes det äldre 

Figur 2. Översikt över provgrop 2, vilken grävdes 
öster om kyrkan under fönstret, från nordost. Fotograf 
Jimmy A Karlqvist 

Figur 3. Översikt tegelgolv A1, vilken framkom i provgrop 1, 
från väst. Fotograf Jimmy A Karlqvist 



vapenhuset (figur 3). Tegelstenarna var av varierande storlek, mellan 0,24–
0,29 meter långa, 0,13–0,22 meter breda och ca 0,08 meter tjocka. De flesta 
noterades vara rektangulära några enstaka kvadratiska, vissa hårt brända, 
troligtvis olika typer av tegelstenar d.v.s. både medeltida och tidigmoderna 
tegelstenar. De såg ut att vara lagda omlott i ett s.k. fiskbensmönster. I 
västra delen hade stenarna sjunkit ned eventuellt på grund av sättskador. 
Teglet gick att följa i östra schaktväggen (bilaga 3) där det gick upp i nivå 
med den äldre grundmuren. 

 

Slutsatser och utvärdering 
I provgrop 1 påträffades inga spår från en eventuell rustbädd däremot vad 
som tolkats vara lämning efter ett tegelgolv som troligtvis har tillhört 
kyrkans tidigare vapenhus. Det gick dock inte att fastställa när tegelgolvet 
anlades och hur länge det var i bruk. I kyrkans äldsta skede var byggnaden 
uppförd av oputsad gråsten med inslag av tegelornamentik och murarna 
täcktes av ett högrest spånklätt sadeltak. Långhusets plan var rektangulär 
och kyrkan var 
tillbyggd med 
sakristia i norr och 
vapenhus av trä i 
söder. 
Kyrkorummet hade 
ursprungligen 
endast ett 
brädfodrat platt 
innertak som under 
slutet av 1400-talet 
kom att ersättas 
med två stjärnvalv 
av putsat tegel. Valv och väggar dekorerades sedan på 1500-talet med rik 
målad ornamentik (figur 4). Kyrkan har genomgått ett flertal förvandlingar 
bl.a. på 1800-talet då vapenhuset i söder revs, liksom altarbord och 
gravhällar i kyrkorummet (Darphin 2005:1–2). Vid en tidigare 
schaktningsövervakning inne i sakristian påträffades under det upptagna 
1700-tals golvet ett orangefärgat tegel lagt i fiskbensmönster mot nord-syd 
(Jacobsson et al. 1990:2). Möjligtvis är tegelgolv A1 från samma tid och gick 
ur bruk när vapenhuset revs.   
 
I provgrop 2 framkom inga spår efter någon rustbädd utan mot botten av 
gropen framkom vad som tolkades vara en äldre nivå av odlingslager eller 
marknivå, lager 3 i västra schaktväggen och lager 7 i norra schaktväggen. I 
provgropen påträffades också två äldre rör, ett av tegel och ett av cement, 
vilka troligtvis är någon typ av dräneringsrör som tillkommit vid tidigare 
markarbeten. I de två provgroparna framkom inget spår av någon 
rustbädd, det kan inte uteslutas att en sådan finns belägen innanför 

Figur 4. Översikt på kyrkans rikt dekorerade valv, från väst. Fotograf 
Jimmy A Karlqvist 



grundmurarna. Dalarnas museum förordar inga ytterligare åtgärder, men 
framtida markarbeten i området bör övervakas av arkeologisk expertis. 

Sammanfattning 
I samband med Avesta-Grytnäs pastorats planerade kontroll av rustbädd 
och grundvattennivå har arkeolog från Dalarnas museum utfört en 
arkeologisk schaktningsövervakning. Övervakningen utfördes under två 
dagar i april 2019. Sammanlagt grävdes två provgropar invid Grytnäs 
kyrka, förutom att kyrkans äldre grundmurar framkom påträffades också 
en tegelkonstruktion A1, vilken har tolkats vara ett golv till det äldre 
vapenhuset. I de två provgroparna framkom inga spår av någon rustbädd. 
Dalarnas museum förordar inga ytterligare åtgärder, men framtida 
markarbeten i området bör övervakas av arkeologisk expertis.  
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Tekniska och administrativa uppgifter 
Länsstyrelsens diarienummer: 431-9628-2018.  
Socken: Grytnäs 
Fornlämning, RAÄ-nr: Grytnäs 143:1 
Fastighet: Östanbyn 46:1 
Koordinater, mitten: N: 6670674 
(SWEREF99 TM) E: 567762 
Höjd (RH 2000): 75 m.ö.h. 
Inmätning: Manuellt och RTK-GPS 
Utförandetid: 9–10 april 2019 
Undersökt yta: 8 kvadratmeter 
DM projektnummer: 1697 
DM diarienummer: 11/19 
DM foto accessions nr: 2019/11 
Arkeologisk personal: Jimmy A Karlqvist 
Projektansvarig: Jimmy A Karlqvist 
 
Dokumentationsmaterialet i form av 42 foton samt 
1, plan och 4 profilritningar och shape- och inmätningsfiler, förvaras på 
Dalarnas museum. Inga fynd tillvaratogs. 

 
Bilagor 

Bilaga 1 – Översiktskarta 
Bilaga 2 – Översiktskarta över provgroparna 
Bilaga 3 – Sektionsritningar från provgrop 1 
Bilaga 4 - Sektionsritningar från provgrop 2 
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Bilaga 1. Utdrag ur fastighetskartan med 
undersökningsområdet inringat i blått. 
Skala 1:10 000.
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Provgrop 1 norra schaktväggen

1. Kalkbruk, ca 0,1 meter tjockt.
2. Grusig silt med sand och lera med inslag av tegelkross 
    (bortplockad sten?), ca 0,35 meter tjockt.
3. Brun �nkornig sand med enstaka småsten, 0,1 meter tjockt.
4. Tegellager, med mycket fragmenterade tegelstenar. Troligtvis lagda
   tegelstenar och del av tegelgolv A1. Tjockleken var mellan 0,07 och 0,13 meter.
5. Siltig sand med inslag av grus och småsten, mellan 0,05 och 0,3 meter tjockt.
6. Kalkbruk, tegelkross och grovkornig sand, ca 0,1 meter tjockt.
7. Svartbrun silt med inslag av grus och sand (avsättningslager?), ca 0,05 meter tjockt.
8. Gråbrun lerig silt  (nedgrävning till grundmur), ca 0,3-0,7 meter tjockt.
9. Beige naturlig lera, mellan 0,1 och 0,5 meter tjockt.
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Provgrop 1 östra schaktväggen

1. Gruslager, ca 0,2 meter tjockt.
2. Grusig siltig sand med rötter 
och inslag av tegelkross, tegelbrockor, ca 0,4 meter tjockt.
3. Brun �nkornig sand, mellan 0,2 och 0,25 meter tjockt.
4. Lagda tegelstenar (tegelgolv A1), mot norr fragmenterade
    tegelstenar, mellan 0,07 och 0,13 meter tjockt.
5. Beigebrun �nkornig sand (sättsandslager), mellan 0,05 och 0,1 meter tjockt.
6. Kalkbruk, tegelkross och grovkornig sand, ca 0,05 meter tjockt.
7. Ljusbrun �nkornig sand ca 0,05 meter tjockt.
8. Kompakt beige lera med inslag av tegelkross, kalkbruk och grus ca 0,1 meter tjockt.
9. Tunn horisont med tegelkross och kalkbruk 0,01-0,02 meter tjockt.
10. Svartbrun sandig silt med grus ca 0,01-0,02 meter tjockt.
11. Gråbrun lerig silt  (nedgrävning till grundmur), ca 0,5 meter tjockt.
12. Beige naturlig lera, mellan 0,4 och 0,9 meter tjockt.
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Provgrop 2 södra schaktväggen

1. Gruslager, ca 0,2 meter tjockt.
2. Omrörda massor, med grus, rötter, småsten, lera, tegelkross, slagg och kalkbruk. 
    Visst inslag av större stenar mellan 0,2 och 0,5 meter stora, ca 1,2 meter tjockt.
3. Brun silt med inslag av sand och rötter, mellan 0,1 och 0,3 meter tjockt.
4. Beigebrun �nkornig sand, mellan 0,25 och 0,4 meter tjockt.
5. Kolhorisont, förmultnad rot, ca 0,03 meter tjockt 
6. Gråbrun sand med kalkbruk, tegelkross och grovkornig sand vilket övergår mot botten 
    till ett mer homogent �nkornigt siltlager, (fyllning till grav) mellan 0,3 och 1,2 meter tjockt.
7. Kompakt gråbrun silt (odlingslager?) ca 0,1 meter tjockt.
8. Gråbrun lerig silt, in�ltrationslager, underliggande odlingshorisont, ca 0,1 meter tjockt.
9. Rostfärgat grovkornigt grus med småsten mellan 0,05-0,1 meter stora, ca 0,5 meter tjockt.
11. Cementrör ca 0,2 meter stort, (vattenfylld del).
12. Tegelrör ca 0,1 meter stort, (vattenfylld del). 
12. Beige naturlig lera, ca 0,7 meter tjockt.

B
ila

ga
 4

Skalltak

2
3

4 5

6

7
8

9

10

1

1112



0 1

+ 74,60

+ 75,60

+ 76,60

m.ö.h.

S N

Skala 1:20

Provgrop 2 västra schaktväggen

1. Kalkbruk mellan stenar, ca 0,3 meter tjockt.
2. Brunt omrörda massor, med grus, rötter, småsten, lera, tegelkross, slagg och kalkbruk. 
    Visst inslag av större stenar mellan 0,2 och 0,5 meter stora, ca 1,2 meter tjockt.
3. Kompakt gråbrun silt (odlingslager?) ca 0,1 meter tjockt.
4. Gråbrun lerig silt, in�ltrationslager, underliggande odlingshorisont, ca 0,1 meter tjockt.
5. Beige naturlig lera, ca 0,7 meter tjockt.
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