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Inledning
I samband med markarbeten för fjärrvärme till Rättviks kyrka, samt grävning 
för värmeanläggning inne i kyrkobyggnaden (figur 1), genomförde Dalarnas 
museum två arkeologiska förundersökningar i form av schaktövervakningar 
i enlighet med länsstyrelsens beslut, dnr 431-6123-07 samt 431-16926-07. Upp-
dragsgivare var Rättviks kyrkliga samfällighet.

Syfte
Syftet med schaktövervakningen i och vid Rättviks kyrka var att närmare 
klargöra fornlämningsförhållandena inom den aktuella delen av lednings-
sträckningen och de delar av kyrkan som berördes av ledningsdragningen. 
Den skulle också bilda underlag för beräkning och omfattning av en eventuell 
särskild arkeologisk undersökning i samband med tillåtlighetsprövning enligt 
2 kap 12 § KML.

Figur 1. Utdrag ur fastighetskartan med det aktuella området inringat.
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Historik och tidigare undersökningar
Rättviks kyrka ligger på en udde inne i den vik som gav Rättvik sitt namn 
(Garmo 2005:7). Första gången namnet nämns är 1320, Rettwijken, och 1442 
omnämns även socknen Rœttawik (Garmo 2005:11, 8; SOFI). 

Ett par fynd kan berätta att udden besökts långt innan namnet nämns i 
skriftliga källor. En trindyxa (RAÄ 85) har hittats på kyrkogården, en annan 
(RAÄ 12) vid nuvarande Naturbruksgymnasiet och i nuvarande Stiftsgårdens 
trädgård har en pilspets av flinta (RAÄ 60) framkommit (figur 2). 

Vid en undersökning inför byggandet av cykelväg längs uddens södra 
sida delundersöktes en järnframställningsplats (RAÄ 357) som �4C-daterats 
till 630–675 e.Kr. (Lögdqvist 2006). Fynden bestod av reduktionsslagg och 
ugnsväggsbitar men inga konstruktioner påträffades. Även norr om kyrkan, 
vid Klockarbäcken, finns en slaggförekomst antecknad i fornminnesregistret 
(RAÄ 84). 

Rättviks kyrka antas ha tillkommit under början av 1200-talet och bestod då 
av en smal rektangulär stenkyrka (Boëthius koncept). Den södra korsarmen 
byggdes 1688 och den norra 1703. Sedan har ett flertal tillbyggnader gjorts, 
de sista skedde under 1700-talets slut då tornet uppfördes, 1778–81, och nu-
varande koret samt sakristian byggdes, 1792–93 (Garmo 1999:2ff). Den södra 
porten, in till det gamla koret, byggdes 1671 av stenskulptören Simon Hack 
från Boda. Den kallas numera Prästporten (Garmo 1990:16).

Den södra delen av kyrkogården är den del som har använts längst, från 
medeltiden fram till nutid (Garmo 2004:13ff). År 1945 invigdes den del som 
kallas Mellankyrkogården och som ligger nordöst om kyrkan. Sydöst om 
kyrkan, längs med Södra kyrkogårdens östra sida, ligger den Östra kyrkogår-
den. Den invigdes 1954. Mellan Östra och Mellan ligger ett område som först 
nyligen har börjat att användas som begravningsplats. Området har brukats 
som åker ända tills marken togs i anspråk för kyrkogården (figur 3).

Figur 2. Utdrag ur fastighetskartan med fornlämningarna markerade.
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När en värmeanläggning skulle installeras �9�2 grävdes åtminstone koret 
och sakristian ur (Garmo 1990:98f). Den enda dokumentationen som finns är 
dagboksanteckningar skrivna av Julia Sundell som var organistens hustru. 
Hon nämner att ”Hela koret var fullt av prästgravar och det var ganska rus-
kigt att se kotorna sticka fram med rester av lik och svepningar.” En präst, 
troligen Bodinus (komminister 1711/12–1732), ”grävdes upp klädd i kaftan 
och glasögon!”. Att begrava inne kyrkan avskaffades officiellt 1815 (Hagberg 
1937:257), men i Rättvik kan man ha upphört med det skicket redan tidigare 
(Garmo 2005:18).

I början av 1930-talet gjordes en arkeologisk utgrävning på norra sidan av 
kyrkan, i samband med att verket ”Sveriges kyrkor” skulle ges ut (Borlänge 
Tidning, Falu-Kuriren 1932). Där framkom grundmurarna till den medeltida 
sakristian samt en gravkammare innehållande resterna efter tre vuxna och tre 
barn. De vuxna kunde identifieras som två präster och en hustru begravda 
under mitten av 1700-talet.

Inför att en VA-ledning skulle dras norr om koret i Rättviks kyrka 1993 
gjordes en arkeologisk förundersökning (Nordin 1994). Undersökningen 
klargjorde att området har nyttjats som begravningsplats från tidig medeltid 
fram till 1800-talet. Området är registrerat som RAÄ 367. Det äldsta skelet-
tet var från omkring år ��00 och samstämmer med kyrkans äldsta datering. 
Sammanlagt framkom �8 gravar och 20 individer. Fyra av dessa var kvinnor 
och sju var män, ett foster, ett spädbarn som ej uppnått ett års ålder samt en 
tonåring. Inga gravgåvor förekom men hyskor och hakar, nitbricka med nit, 
hästskosöm och spikar hittades. Bogårdsmuren, som återfanns parallellt med 
den nuvarande muren, var troligen från början av 1700-talet.

Figur 3. Rättviks kyrka, flygfoto från mitten av 1930-talet. Till höger syns åkrar och mellan dem den 
björkkantade vägen från pastorsexpeditionen till kyrkan. Dalarnas museums bildarkiv.
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Schaktövervakningen på kyrkogården
Fjärrvärmeschaktet, schakt �, berörde gångvägen från Pastorsexpeditionen 
till koret på kyrkans södra sida (figur 4). Arbetet genomfördes under ett par 
dagar i mitten av augusti 2007 av Dalarnas museums arkeolog Britt-Marie 
Hägerman. Schaktningen besiktigades kontinuerligt och dokumenterades. 
Det beskrevs skriftligt samt fotograferades digitalt och svart/vitt. Ett parti av 
schaktväggen dokumenterades i form av en profilritning. 

Schaktet var cirka 90 meter långt (VSV-ONO) och mellan 0,9 och 1 meter 
brett. Djupet skulle vara 0,7 meter men var på vissa ställen, på grund av 
ledningar, 0,6 eller 0,8 meter. Schaktövervakningen började strax utanför 
kyrkogårdsgrinden, som leder till Pastorsexpeditionen. Sedan följde schaktet 
grusgången upp mot kyrkan i sydväst. Alldeles väster om stengrinden kor-
sade schaktet en grusgång. Vid grinden och fram till och med den korsande 
grusgången fanns det ledningar av olika slag nedgrävda, så där var marken 
omgrävd. Överst låg ett cirka 0,15 meter tjockt gruslager (grusgång), sedan 
var det ett 0,3 meter tjockt sandlager, under det ett 0,05 meter tjockt, kompakt 
rött grusigt sandlager och under det kom grus och sten, 0,1–0,5 meter stora 
(figur 5). Halvvägs mot kyrkan tillkom ett horisontellt bevattningsrör uppe 
i sanden. Det följde schaktet fram till nästa korsande grusgång. Ju närmare 
korsningen schaktet kom ju tunnare blev sandlagret. Vid korsningen var ett 
flertal ledningar (tele, el, vatten) nedlagda. Schaktet fortsatte sedan över gräs-
mattan mot korets södra sida. Matjorden var cirka 0,3 meter tjock och bestod 
av brungrå humös sand. Under den kom orangeprickig sand. Cirka 6 meter 
väster om korsningen vek schaktet av mot nordväst. Vid kröken blev schaktet 
bredare för att få plats med en draglåda (kabelbrunn). Från kröken grävdes 
det successivt djupare för att inne vid kyrkmuren ligga på 1,2 meters djup. 
Från kröken och in mot koret återfanns sex, upp till 2 meter stora, rektangu-

Figur 4. Schakten längsmed gångvägen samt inne i kyrkan.
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lära stenar, eventuellt på rad, tillsammans med lite byggnadsmaterial såsom 
mindre stenar, tegel, kalkbruk samt ett par benfragment. De större stenarna 
såg ut att ha blivit nedvräkta men kan möjligen vara fortsättningen på den 
östra bogårdsmuren som slutar cirka 7 meter söder om schaktet. På samma 
ställe som stenarna, 0,9 meter ner, låg ett betongrör, 0,25 meter i diameter, 
vilket hörde till avrinningssystemet (dagvatten) från kyrktaket. Troligen har 
området grävts om en eller flera gånger tidigare.

Figur 5. Överst syns den nuvarande grusgången, sedan är det ljus sand och ett tunt lager med brun 
sand, innan det röda lagret med grusblandad sand syns. Under det finns det ett lager med sten som 
eventuellt kan vara en stenlagd gång. Fotograf Britt-Marie Hägerman.

Figur 6. Utsnitt ur arealavmätning från 1820 (20-RÄJ-9). Observara vägen från prästgården till kyrkan. 
Skala 1:2 000.
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Ett litet tvärschakt grävdes åt söder mitt på den långa rakan (35 meter väst 
om den östra korsningen och 25 meter öst om den västra korsningen) för att 
kontrollera det röda gruslagret närmare. Schaktet var cirka 2 meter långt och 
1 meter brett (N-S). I den östra schaktprofilen syntes det röda lagret tydligt, 
cirka 0,5 meter under markytan. Lagret sträckte sig cirka 0,�5 meter åt söder 
och övergick i brungrå grusig sand. Det röda lagret var 0,� meter tjockt och 
ovanpå låg ett 0,03 meter tjockt lager med brun sand. Under det röda kom ett 
0,2 meter tjockt lager med tätt packad sten, 0,1–0,5 meter stora, i brun sand. 
I botten fanns grå fuktig sand. 

Det röda gruset och den packade stenen var antagligen spåren efter den 
gångväg som gått från prästgården till kyrkan. Gångvägen finns utritad på 
1820 års karta (figur 6) men kan mycket väl vara äldre, då Rättviks prästgård 
förmodligen har lika gamla anor som kyrkan (Garmo 2005:31). På båda sidor 
om vägen har åkrarna brukats tills helt nyligen.

Schaktövervakningen inne i kyrkan
Värmeanläggningsschakten berörde långhusgången och gångarna i båda kors-
armarna (figur 4 och 7). Arbetet genomfördes under ett par dagar i januari 
och februari 2008 av Dalarnas museums arkeologer Britt-Marie Hägerman 
och Fredrik Sandberg. Schaktningen följdes kontinuerligt och dokumentera-
des. Schakten beskrevs skriftligt, ritades i plan samt fotograferades digitalt 
och svart/vitt. Ett parti av en mur dokumenterades i form av en profilritning. 
Murbruksprover samlades in från tillgängliga murverk.

Schakten var sammanlagt 5�,4 meter långa, �,8 meter breda och djupet var 
0,6 meter. Då djupet var ringa grävdes inga anläggningar till botten, endast 
övre delen av murarna var synliga.

Figur 7. Gravkamrarnas och långhusmurarnas placering inne i kyrkan. Skala 1:400.
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Byggnadsarbetarna lyfte ut golvstenarna och tog bort det trägolv som fanns 
i koret. För att ta bort det översta sandlagret använde de en slamsugare, resten 
av materialet grävdes därefter upp för hand.

Södra korsarmen
Schakt 2 var �6 meter långt och innehöll tre gravkamrar, en långhusmur och 
längst i norr på den östra sidan av schaktet fanns en gjuten kulvert från �9�2 
(figur 8). 

Under golvstenen låg ett lager av fin sand uppblandad med mindre stenar 
och kalkputs. Under detta kom vid kulverten ett rött lager hopsintrad sand/
kalk/lera, upp till 0,25 meter tjockt. Lagret var så hårdgjort att det gick att gå 
på det över ihåliga partier. Under det röda lagret var det ännu mer sand med 
stenflis, sten, 0,05–0,6 meter stora, och kalkputs. Ett par större stenar låg mot 
den gjutna varmluftskulverten i nordöst. Sanden runt dessa var inte packad 

Kulvert

Gravkammare III

Gravkammare II

Gravkammare I

Tegelgolv

2 m

Profil

Långhusmur 2

0

- 0,28 m

- 0,42 m

- 0,33 m

- 0,22 m

- 0,38 m

- 0,40 m

T
T

T
T

T

T

Figur 8. Plan över södra kors-
armen. Skala 1:80. Renritning: 
Anna Lögdqvist.
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och det var inte fyllt under kulverten, så den hängde i luften, vilket gjorde att 
det uppstod hålrum mot och in under kulvertväggen och -golvet. Man har 
troligen grävt ur ordentligt när man grävt för kulverten 1912, varför ett område 
runt kulverten fyllts med sand och sten men inte packats ordentligt. Kulvertens 
gjutbrädor var kvar på båda sidorna, lång- och kortsida (figur 9). 

Ett par meter in i korsarmen upphörde det röda lagret och materialet be-
stod därefter av knytnävsstora stenar och kalkputsbitar blandat med sand. 
Där återfanns även några ben: ett revben, ett nyckelben samt en kindtand 
från barn. I mitten av schaktet hittades ett ben, höftbensfragment, samt en 
handsmidd spik. I södra änden återfanns i båda schaktkanterna resterna av 
ett tegelgolv 0,28 m under nuvarande golv. Tegelstenarnas ovansidor var slitna 
och avrundade (figur 10).

Gravkammare I, rektangulär, 2,2x1,4 meter (NNV-SSO). Murar på alla 
fyra sidorna uppförda av 0,1–0,5 meter långa och 0,05–0,11 meter tjocka flata 

Figur 9. Södra korsarmen. Kulverten med gjutbrädorna kvar syns till höger i bild under det hårdgjorda 
röda lagret. I Gravkammare III och intill kulverten det hålrum som bildats på grund av dålig igenfyllning 
vid anläggandet av kulverten. Fotograf Britt-Marie Hägerman.

Figur 10. Södra korsarmen, längst 
i söder. Gravkammare I:s södra 
mur samt rester av ett tegelgolv. 
Fotograferat från söder. Fotograf 
Britt-Marie Hägerman.
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stenar, vanligen cirka 0,3 meter långa, vilka hopfogats med ett grovkornigt 
och relativt poröst, ljust gulbrunt kalkbruk. Murarnas tjocklek verkar endast 
vara en stenbredd och upp till tre stenvarv var synliga ner till ledningsschakt-
botten, 0,5 meter under golvnivån. Södra muren var skadad. I SV hörnet låg 
näver direkt på muren. Fyllningen bestod av rödbrun sand med inblandning 
av småsten. Norra muren låg dikt an mot gravkammare II: södra mur.

Gravkammare II, rektangulär, 2,0x1,4 meter (NNV-SSO). Murar på tre si-
dor. På norra sidan fanns ingen mur, möjligen beroende på att den rivits bort 
tidigare. De tre sidorna var kallmurade av 0,05–0,4 meter långa och 0,05–0,2 
meter tjocka flata kalk-, sand- och några granitstenar, vanligen cirka 0,2 me-
ter långa, samt stenflis (figur 11). Mellan stenarna låg rödbrun sand, samma 
material som i fyllningen. Murarnas tjocklek verkade liksom i gravkammare I 
endast vara en stenbredd. Upp till tre stenvarv var synliga ner till lednings-
schaktets botten. På murarna låg näver direkt på stenarna. Fyllningen bestod 
av rödbrun sand med inblandning av sten.

Södra muren låg dikt an mot gravkammare I:s norra mur, men det var 
svårt att utröna relationen mellan murarna. En mindre sten mitt på den södra 
grundmuren, utan vidhäftande murbruk, men på/i rödbrun sand, låg delvis 
på gravkammare I:s norra kalkbruksmur, vilket kan betyda att gravkammare 
II var yngre än I.

Figur 11. Gravkammare II, östra sektionen, fotomontage. Fotograf Fredrik Sandberg.

1	 sand
2	 röd	sintrad	sand	med	kalkbruk	och	små-

sten
3	 förmultnat	trä
4	 grusigt,	gulbrunt	kalkbruk
5	 kulvert	med	gjutbrädorna	kvar	på	utsidan
6	 hålrum	

Figur 12. Del av gravkammare 
III:s murar sedda från norr 
och väster. Profilen börjar 
längs ÖNÖ schaktväggen 
och vinklas sedan 90° och 
fortsätter tvärs över schaktet. 
Skala 1:40. Renritning: Britt-
Marie Hägerman
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Gravkammare III, rektangulär, 
2,25x1,5 meter (NNV-SSO). Murar på 
alla fyra sidorna uppförda av 0,2–0,4 
meter långa och 0,04–0,� meter tjocka 
flata kalk- och sandstenar samt mindre 
stenflis (figur 12). De har fogats ihop 
med en stor mängd grovkornigt och 
relativt poröst, ljust gulbrunt kalkbruk, 
till synes av samma typ som i grav-
kammare I. Murarnas tjocklek verkar 
endast vara en stenbredd och upp till 
tre stenvarv var synliga ner till led-
ningsschaktbotten. Gravkammaren var 
skadad i NÖ delen på grund av �9�2 
års varmluftskulvert. På murarna låg 
mer eller mindre förmultnat trä med fi-
berriktning i kammarens längdriktning 
(NNV-SSO), troligen efter ett trälock. 
Fyllningen bestod av rödbrun sand 
med inblandning av småsten.

Södra muren var murad direkt mot 
långhusmur 2 och möjligen har delar 
av långhusmuren då grävts bort.

Långhusmur 2 (ONO-VSV) var mu-
rad på ett annat sätt än gravkammare 
III. Synliga delar bestod av större flata 

hällar, sannolikt en grundsula, delvis hopfogade med ett mycket hårdbränt, 
ljust, gråbrunt bruk med vita kalkklumpar (figur 13). Ovanpå grundsulan 
låg rikligt med bruk. Däremot verkade stenen under grundsulan endast vara 
kallmurad. Skarven mellan långhusmur 2 och gravkammarmur III sågs främst 
i de skilda murbruken. Långhusmurens ringa bredd, 0,6–0,7 meter, kan kanske 
förklaras med att delar av den grävts bort när gravkammare III anlades.

Norra korsarmen
Schakt � var �6,5 meter långt och innehöll tre gravkamrar, en långhusmur 
och längst i söder, på den östra sidan av schaktet, fanns en gjuten kulvert 
från �9�2. 

Under golvstenen i norra korsarmen låg ett lager av fin sand uppblandad 
med mindre stenar och kalkputs. Under detta låg det stenar, 0,1–0,2 meter 
stora, och kalkputsbitar.

I norra korsarmen, 4 meter söder om porten, fanns det i den västra kanten 
in i muren nyckelben, skulderblad, överarmsben och strålben, delvis i ana-
tomiskt läge men eftersom de låg in i muren var det svårt att bedöma om de 
tillhörde någon grav eller, troligare, var lösben. Även ett par lösa revben och 
kotor återfanns utanför muren. 

Gravkammare IV, rektangulär, 2,6x1,6 meter (NNV-SSO), med murar på 
tre sidor. I öster saknades en mur, troligen för att den rivits bort i och med att 
man gjutit kulverten. Den västra muren gick ända upp till det nutida stengol-
vet. De tre sidorna var kallmurade av 0,�–0,5 meter stora och 0,05–0,2 meter 
tjocka, flata kalk- och sandstenar samt i den södra även en tegelsten. Mellan 
stenarna låg rödbrun sand. Murarnas tjocklek verkar vara en stenbredd. In-
nerväggarna var putsade med grovkornig och relativt porös, ljust, gulbrunt 

Figur 13. Långhusmur 2 till höger och grav-
kammarmuren till vänster. Fotot taget i lod. 
Fotograf Britt-Marie Hägerman.
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kalkbruk. Fyllningen bestod av enbart 
sten, 0,05–0,6 meter stor. Det gick att 
sticka ner tumstocken i SV hörnet till 
�,40 meter från golvnivån.

Gravkammare V, rektangulär, 
2,2x1,6 meter (NNV-SSO). Murarna 
på alla fyra sidorna var kallmurade av 
0,�–0,6 meter stora och 0,05–0,2 meter 
tjocka, flata kalk- och sandstenar och 
lite granit. På murarna låg näver di-
rekt på stenarna (i SÖ och NV). Den 
östra muren gick ända upp till det 
nutida stengolvet. Murarnas tjocklek 
verkar vara en stenbredd utom den 
södra väggen som bestod av den före 
detta långhusmuren. Innerväggarna, 
utom långhusmuren, var putsade 
med grovkornig och relativt porös, 
ljust gulbrunt kalkbruk. Fyllningen 
bestod av rödbrun sand och en del 
stenar, 0,05–0,� meter stora. 

Gravkammare VI, rektangulär, 
2,2x1,4 meter (NNV-SSO). Murarna 
på alla fyra sidorna var kallmurade 
av 0,�–0,5 meter stora och 0,05–0,2 
meter tjocka, flata kalk- och sandste-
nar. Den västra och den östra muren gick ända upp till det nutida stengolvet. 
Murarnas tjocklek verkar vara en stenbredd. Innerväggarna var putsade med 
grovkornig och relativt porös, ljust gulbrunt kalkbruk. Fyllningen bestod av 
rödbrun sand och småsten. 

Långhusmur 3 (ONO-VSV). Muren var 1,3 meter bred. Synliga delar be-
stod av större flata hällar, 0,4–1 meter stora och 0,2 meter tjocka, sannolikt 
en grundsula (figur 14). Ovanpå grundsulan låg ett stråk med mindre stenar 
hopfogade med bruk, grovkornigt och hårt, ljust gulbrunt kalkbruk. Troligen 
var stråket en rest av gravkammarmuren som man lagt en bit in på långhus-
muren. Grundsulan verkade vara kallmurad, eventuellt konstruerad som en 
skalmur.

Långhuset
Schakt 4 i långhusets västra del var 25 meter långt och innehöll tre gravkamrar 
och en långhusmur (figur 15). 

Under golvstenen i långhusgången låg ett lager med fin sand uppblandad 
med mindre stenar och kalkputs. Under detta låg det från korset och 2 meter 
västerut ett rött, hårdgjort lager. Därefter följde 5 meter med fyllning av sten, 
0,�–0,2 meter stora, kalkputs och betong. Sedan 8 meter med kalkputs, 0,06 
meter tjockt. Längs de sista 9 metrarna fanns det sand, sten, kalkputs och 
betong. I den västra delen av långhuset, 6–9 meter från korset, fanns en yta 
med mycket stenflis, sten, 0,05–0,3 meter stora, tegelflis och murbruk.

Gravkammare VII, rektangulär, 2,2x1,45–1,55 meter (ONO-VSV). Murar 
på alla fyra sidorna och i huvudsak kallmurade av 0,�–0,� meter långa och 
0,05–0,20 meter tjocka relativt flata stenar av främst kalk-, men även sandsten. 
Sporadiskt förekom ett grovkornigt och relativt poröst, ljust gulbrunt kalkbruk 

Figur 14. Norra korsarmen, i förgrunden syns 
långhusmur 3 och där bakom gravkammare IV. 
Fotograf Fredrik Sandberg.
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mellan vissa stenar. Murarnas tjocklek verkar endast vara en stenbredd och 
upp till fyra stenvarv var synliga ner till ledningsschaktets botten 0,5 meter 
under golvnivån. I tre av kammarens hörn stack stockändar ut. Sannolikt har 
det varit överliggande bjälkar/sparrar som delvis burit gravkamrarnas tak och 
gravhäll. En av sparrarna vedartsbestämdes och �4C-daterades. En bit av en 
mindre tallstamm daterades till 320±30 BP (Ua-36267). Kalibrerat blir date-
ringen med ett sigmas signifikans 1480–1650 e.Kr. med tonvikt på 1500-talet. 
Ställvis låg näver direkt på muren. Fyllningen bestod av sten och grus, men 
enligt byggnadsarbetaren hade det överst legat ett ganska tunt men kompakt 
lager med rödbrun sand med inblandning av småsten och ben. Den sydvästra 
gavelmuren var också gravkammare VIII:s nordöstra mur. Med tanke på hur 
stenarna placerats, med den planaste sidan vänd mot sydväst, bör den ha 
murats för gravkammare VIII. Ett mynt, ¼ skilling 1806, (Gustaf IV Adolf) 
hittades i fyllningen till gravkammare VII (fynd 1). I fyllningen framkom även 
fyra gravstensfragmenten av kalksten. Fragment 1 var 0,6x0,4 meter och 0,06 

Figur 15. Plan över långhusets västra del. Skala 1:80. Renritning: Eva Carlsson.
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Figur 16. Texter på gravstensfragment. (kursiverat = otydligt)
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meter tjock, fragment 2 0,6x0,6 meter och 0,06 meter tjock, fragment 3 0,4x0,4 
meter och 0,06 meter tjock och fragment 4 0,5x0,4 meter och 0,05 meter tjock 
(figur 16).

Gravkammare VIII, rektangulär, 2,25x1,60 meter (ONO-VSV). Murar på 
alla fyra sidorna, men delar gavelmurar med VII i NO och IX i SV. Murarna 
var mycket fint och jämnt lagda med huggna och tuktade kalkstenar, 0,1–0,4 
meter långa och 0,1–0,15 meter tjocka. Mellan dem sparsamt med kalkbruk, 
relativt poröst, ljust gulbrunt. Invändigt var murarna bestrukna med kalkputs 
av samma typ som bruket. Murarnas tjocklek verkar endast vara en stenbredd 
och upptill fyra stenvarv var synliga ner till ledningsschaktbotten. I västra 
änden av den södra långsidan stack en nävertäckt stockände, 0,�5 meter i 
diameter, fram ur en liten nisch i muren. Stocken gick tvärs över hela gången 
och in under södra muren. Sannolikt har den liksom i VII fungerat som en 
överliggande bjälke/sparr som delvis burit tak och gravhäll. Fyllningen bestod 
av sten, varav många var stora, och grus, men enligt byggnadsarbetaren hade 
det liksom i VII överst legat ett ganska tunt men kompakt lager med rödbrun 
sand med inblandning av småsten och ben.

Gravkammare IX, rektangulär, 2,35x1,55–1,60 meter (ONO-VSV). Murar på 
alla fyra sidorna, men den hade gavelmuren i nordost gemensam med VIII. 
Murarna var liksom i VIII mycket jämnt och fint murade av 0,1–0,3 meter 
långa och 0,08–0,2 meter tjocka flathuggna och tuktade kalkstenar med en 
stor mängd grovkornigt och relativt poröst, ljust gulbrunt kalkbruk. Invändigt 
var murarna bestrukna med kalkputs av samma typ som bruket. Murarnas 
tjocklek verkar endast vara en stenbredd och upp till fem stenvarv var syn-
liga ner till ledningsschaktbotten. Inga spår efter sparrar kunde ses. Den NÖ 
gavelmuren delades som sagt med VIII, men liksom i muren mellan VII och 
VIII, verkar muren primärt ha murats för gravkammare IX, med tanke på hur 
stenen vänts. Det kan med andra ord betyda att vi har en relativ datering mel-
lan kamrarna, där IX var äldst och VII var yngst. Fyllningen bestod av sten, 
varav många var stora, och lite grus, men enligt byggnadsarbetaren hade det 
liksom i VII–VIII legat ett ganska tunt men kompakt lager med rödbrun sand 
med inblandning av småsten och ben överst.

Figur 17. Långhusmur 4 från väster med slitna golvstenar i förgrunden. Där anas även den stock som 
14C-daterades till 1200-talets första hälft. Fotograf Fredrik Sandberg.
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Långhusmur 4 gick tvärs över schaktet, i linje med de mellersta läktarpe-
larna. Muren var cirka 1,4 meter bred, bestod av stora granithällar(?) som på 
ovansidan var bestrukna med ett 0,02–0,08 meter tjockt lager kalkbruk, hårt, 
gulbrunt med vita kalkklumpar. Det verkar som det inte fanns något bruk 
under hällarna och att dessa vilade på ett stenfyllt dike, men schaktet var ej 
tillräckligt djupt för att säkert kunna säga det. Intill murens östra sida låg 
ett äldre golv av flata, mindre granitstenar, lagda i sand. Eftersom några av 
dessa stenar vid besiktningstillfället var uppbrutna i NÖ delen, kunde en grov 
trästock, cirka 0,� meter i diameter, observeras 0,2� meter under stengolvet 
(figur 17). Fiberriktningen verkade i stort följa långhusgavelns grundmur 
och hör möjligen samman med den. Stocken låg i lätt rödbrun sand. Stocken 
vedartsbestämdes och �4C-daterades. Den var en ung, mindre tallstamm som 
daterades till 825±30 BP (Ua-36268). Kalibrerat blir dateringen med ett sigmas 
signifikans 1160–1270 e.Kr., med tonvikt på 1200-talets första hälft. Omedelbart 
öster om långhusmuren, under stengolvet och intill stocken, hittades en liten 
gjuttapp (fynd 2). På västra sidan fanns slitna trappstenar lagda i sand som 
”klättrade” upp på grundmuren (figur 18). Ett mindre borrhål kunde ses på 
en av trappstenarnas undersida. 

Gången i koret samt korset
Schakt 5 låg i koret och korset (där alla gångarna möts). Det var 2,5 meter 
långt och innehöll en rest av en mur. 

Under golvstenen låg ett lager av fin sand uppblandad med mindre stenar 
och kalkputs. Under sandlagret låg det längs 5 meter ett rött hårdgjort lager, 
0,06 meter tjockt ovanpå kulverten. I korset fanns det sand, tegel, sten och 
betong. Längs den östra kanten av korsarmarna, vid korset, fanns en rest av 

Figur 18. Långhus-
gången från väster med 
långhusmur 4 närmast 
i bild. Fotograf Fredrik 
Sandberg.
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en mur. Muren var cirka 0,3 meter bred och bestod av en rad med flathuggna 
kalkstenar. Eventuellt var muren en rest av en gravkammare som låg i gången 
mot koret.

Tolkning och datering
Den gångväg av rött grus och packad sten som återfanns vid schaktningen 
på kyrkogården har förmodligen gått från prästgården till kyrkans södra 
port, Prästporten. Rättviks prästgård har troligen alltsedan medeltiden legat 
på samma plats (Garmo 2005:31) och den finns utritad på en karta från 1668 
(U40-1:4). Gångvägen finns dock inte markerad förrän på storskifteskartan 
från 1820-talet. Utifrån dessa uppgifter är det möjligt att gångvägen varit i 
bruk redan från slutet av medeltiden och att beläggningen har gjorts om vid 
flera tillfällen. 

I anslutning till koret framkom en del större stenar, troligen omgrävda 
stenar efter bogårdsmuren. Området kan ha grävts om vid den utvändiga 
renoveringen av kyrkan som skedde 1890 (Garmo 1990:96f). Bogårdsmuren i 
sten kan ha tillkommit på 1700-talet. Ett kungligt beslut som kom 1764 rekom-
menderade att förfallna kyrkobalkar (timrade inhägnader) skulle bytas ut mot 
kallmurade stenmurar (Garmo 2005:24). I Rättvik verkar man följt beslutet 
och ersatt kyrkobalkarna med stenmurar under slutet av 1700-talet.

Långhusmurarnas läge inne i kyrkan sammanfaller med kyrkans ur-
sprungliga rektangulära utformning och den norra och västra var likadant 
utformade; mellan 1,3 och 1,4 meter breda. De bestod av stora flata hällar som 
var hopfogade med likartat hårdbränt, ljust brunt bruk med vita kalkklumpar. 
Den södra skiljde sig från de två övriga genom att den var betydligt smalare 
0,6–0,7 m bred. Troligen är den dock avgrävd i norr, kanske när gravkammare 
III anlades och kammarens södra gavel murades upp mot långhusmur 2. Något 
som styrker detta antagande är att långhusmurens ytterlinjer inte är parallella. 
Murarna låg mellan 0,23 och 0,33 meter under nuvarande golvnivå. En trä-
stock som låg under ett stengolv intill långhusmur 4 daterades till 1200-talets 
första hälft. Stocken kan vara återvunnet virke som använts vid anläggningen 
av golvet. Men om stocken är samtida med golvet och långhusmuren så är 
dateringen en verifiering av Gerda Boëthius antagande att kyrkan byggdes 
under 1200-talets början. Dock menar hon att den första kyrkobyggnaden var 
smalare än nuvarande och att det som återstår endast är nordvästra hörnet och 
norra långhusmuren. Boëthius bevis för detta är ”en i (norra) muren inbakad 
horisontell bjälke”, 2,5 meter under murkrönet (koncept 1956). Bjälken tolkar 
Boëthius som ett ”inre remstycke”, överliggare, tillhörande en takkonstruktion 
då muren var lägre. Ingen motsvarighet återfinns i den södra långhusväggen 
och det tolkar Boëthius som ”att n(orra) väggen är en rest av nordmuren i en 
äldre, lägre och smalare kyrka”. Men det kan kanske vara så att när en äldre 
takkonstruktion revs för att bygga en ny så togs alla bjälkar bort när södra 
muren höjdes, men vid höjningen av den norra, behölls en bjälke av någon 
orsak. Vid föreliggande schaktövervakning kunde inga murrester hänföras 
till en smalare byggnad och de tre långhusmurarna var likartat utformade. De 
arkeologiska resultaten visar på en rektangulär stenkyrka från 1200-talet som 
hade samma bredd ända fram till tillbyggnaderna av korsarmarna vid slutet 
av 1600-talet. Den medeltida takstol som idag finns i kyrkan (Blomberg & 
Linscott 1993:3) överrensstämmer med 1200-tals kyrkans storlek och har urtag 
för tunnvalv. Möjligen var den äldre takkonstruktionen ett platt tak som revs 
i slutet av 1300-talet för att dels höjas och dels ge plats åt ett välvt trätak.
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Trappkonstruktionen väster om långhusmur 4 har troligen tillkommit 
senare, då en av trappstenarna uppvisade ett borrhål.

Enligt uppgift var kyrkans golv belagt med tegel 1628, gråsten och tegel 
�6�� och �7�6 bestod delar av golvet med gravstenar, huggen sten, tegel och 
trä (Boëthius koncept). Tegelstenarna som återfanns 0,28 meter under nu-
varande golvnivå i södra korsarmen är troligen en rest av det ursprungliga 
tegelgolvet som lades i och med bygget av korsarmen i slutet av 1600-talet. 
Golvstenarna intill långhusmur 4 i västra korsarmen antas vara lagda i sam-
band med murens tillkomst. Golvstenarna låg 0,26 meter och långhusmuren 
0,2� under nuvarande golvnivå. Troligen hade kyrkan vid sin grundläggning 
stengolv och en ingång mitt på västra långhusväggen. 

Boëthius (koncept) anger att koret 1736 var täckt med gravstenar och att 
dessa flyttats före 1795. Det betyder att gravstenarna i golvet troligen inte 
ligger på ursprunglig plats. 

De nio gravkamrarna var till stora delar likartat uppbyggda; en stenbredd 
breda av delvis flata stenar hopfogade med grovkornigt, poröst, ljust kalk-
bruk. Det förekommer näver som isolering. Ett par gravkamrar skiljer dock 
ut sig med ytterliggare konstruktionsdetaljer. I gravkammare VII och VIII, 
i långhusgången, förekommer även träbjälkar/sparrar. En av dessa sparrar 
daterades till 1500-tal. Längden på gravkamrarna varierade mellan 1,0 och 
1,5 meter, de flesta var 1,3 meter. Även om de gravlagda lagts med lätt böjda 
knän i kistorna verkar kamrarna ändå för korta. En annan förklaring kan 
vara att kamrarna var större nedtill än upptill och kanske var försedda med 
valv. Men det borde kanske ha observerats trots att det endast var omkring 
0,5 meter av murarna som syntes?

Den likartade utformningen av gravkamrarna kan tyda på att kamrarna 
var anlagda ungefär samtidigt. Viss relativ kronologi mellan kamrarna och 
mellan kamrar och långhusmurar kan uttydas. Troligen är gravkammare I 
äldre än II. Den längst i väster belägna gravkammaren (IX) är äldst av de tre 
gravkamrarna i långhusgången och den längst i öst (VII) yngst. Den är även 
daterad till 1500-tal. Gravkammare III:s södra mur låg direkt mot långhus-
mur 2 vilket betyder att gravkammaren inte kan ha anlagts förrän muren gått 
ur bruk i samband med att korsarmen byggdes 1688. Detsamma gäller för 
gravkammare V:s södra mur som ligger mot långhusmur � och vars korsarm 
byggdes 1703. Tillsammans med att gravkamrarnas utbredning överrensstäm-
mer med korsgångarnas bredd så kan man dra slutsatsen att gravkamrarna 
troligen anlades i samband med och/eller efter att korsarmarna byggdes. 
Enligt Boëthius (koncept) har alla gravarna fyllts igen före 1795, det ger grav-
kamrarna en mycket kort brukningstid. Gravkamrarna i långhusgången är 
däremot antagligen anlagda under 1500-talet.

Sammanfattning
Schaktövervakningarna gjordes under ett par dagar i augusti 2007 samt under 
januari och februari 2008 på Rättviks kyrkogård samt inuti kyrkan. Anledning 
var anslutning till fjärrvärme samt byggande av ny värmeanläggning inne i 
kyrkan. 

Schaktet på kyrkogården berörde främst det område som låg öster om 
koret och som nyligen har börjat att användas som begravningsplats. Endast 
vid anslutningen till koret kom schaktet att gå igenom en mycket liten del 
av den medeltida kyrkogården. I anslutning till koret framkom en del större 
stenar, troligen omgrävda stenar efter bogårdsmuren samt ett par ben, dock 
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inga gravar. Längs med hela schaktets södra vägg syntes en äldre gångväg 
med bland annat ett cirka 0,1 meter tjockt lager av rött grus/sand. Gångvägen 
ledde från prästgården till kyrkans södra port och kan vara lika gammal som 
kyrkan och prästgården. Beläggningen har under århundradenas lopp gjorts 
om vid flera tillfällen.

Inne i kyrkan grävdes schakt i långhusets mittgång och i korsarmarnas. 
Schakten var �,8 meter breda och 0,6 m djupa. Där framkom nio stycken 
gravkammare. De var �,0 till �,5 meter långa. Gravkamrarna i korsarmarna 
anlades troligen i samband med och/eller efter att korsarmarna byggdes 
kring sekelskiftet 1700. Gravkamrarna i långhusgången var däremot antagli-
gen anlagda under 1500-talet. Kamrarna miste förmodligen sin funktion vid 
1700-talets slut.

Tre rester efter långhusmuren kunde ses i schakten. De visar på en rek-
tangulär stenkyrka från 1200-talet som hade samma bredd ända fram till 
tillbyggnaderna av korsarmarna vid slutet av 1600-talet.

Tegelstenarna som återfanns i södra korsarmen var troligen en rest av det 
ursprungliga tegelgolvet som lades i och med bygget av korsarmen i slutet 
av 1600-talet. Golvstenarna intill långhusmur 4 i västra delen av långhuset 
tros lagda i samband med murens tillkomst på 1200-talet.

Inga ytterligare arkeologiska insatser ansågs motiverade och inga ben 
tillvaratogs däremot ett mynt och en gjuttapp.
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