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Inledning
I Grangärde kyrka, norr om Ludvika, pågår en inre renovering (bilaga 1
och 2). I den ingår att golvets gjutna betongplatta skulle friläggas och
saneras. Betongplatta saknades dock i koret norr och söder om
uppbyggnaden vid altaret (bilaga 3). Uppbyggnaden runt altaret berördes
inte av golvrenoveringen. När golvet tagits bort framkom murade
konstruktioner i slaggsten och enstaka skelettdelar. Länsstyrelsen Dalarna
beslutade därför om arkeologisk dokumentation, dnr 431-9145-2021.
Grangärde kyrkas äldsta delar är från 1400-talet. Det har sedan gjorts
utbyggnader i flera etapper. Den östra delen med koret tillkom under 1700talet, en första del omkring 1720 och sedan den tresidiga delen längst i öster
vid 1700-talets mitt. Sakristian låg då i norra delen av koret. En ny sakristia
byggdes på 1860-talet och den avdelande väggen i koret revs. 1903 fick
kyrkan betonggolv samt ny källare och varmluftsanläggning. Ett nytt
vattenburet värmesystem installerades i kyrkan 1937. Vid ombyggnaderna
på 1860-talet och 1903 används slaggsten som byggnadsmaterial
(Bernsveden 2018).
En schaktningsövervakning gjordes 2016 när kyrkan önskade göra
fuktmätningar. Ett av schakten grävdes på utsidan vid nordöstra hörnet.
Där framkom delar av en grav nära kyrkväggen. Inne i kyrkan borrades två
hål i golvet. Hålet i anslutning till koret visade att under tegelgolv och lite
grus fanns betonggolv och under det grus, mot botten blandat med silt.
Den naturliga silten påträffades 1,4 meter under kyrkgolvet. I det andra
borrhålet längre åt väster påträffades silten betydligt högre upp (Axelsson
Karlqvist 2016).

Syfte
Syftet med den arkeologiska insatsen var att dokumentera berörda
lämningar och kulturlager.

Metod
Den framschaktade ytan besiktigades och de framtagna konstruktionerna
karterades manuellt, beskrevs och fotograferades.

Resultat
Betonggolv saknades i korets norra och södra del samt väster om den
uppbyggda mittdelen med altaret (bilaga 4 och 5). Där syntes sandigt grus
med diverse sten, tegel och slagg. Längs västra kanten av
undersökningsområdet syntes betonggolvet, ca 0,15 meter tjock.
Schaktningen hade gjorts ca 0,2 meter ner. Från den uppbyggda kordelen
var det ca 0,4 meter från nedersta trappsteget till grusytan.
På södra sidan altaret syntes tegelvalv/bjälklag. Det bestod av tre flacka
bågar förstärkta med järnbalkar. Balkarna var ca 0,1 meter breda och
valvbågarna 1,2 meter. Det var en del av kyrkans källartak.
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Söder därom fanns en U-formad slaggstenskonstruktion, yttermått
2,65x1,80 meter, innermått 2,2x0,9 meter. Slaggstenarna var ca 0,2 meter
breda, troligen av järnslagg och hopfogade med bruk. Den hade formen av
en trappnedgång. Insidan var putsad. Överallt låg kapade rör från
elementen och de såg ut att fortsätta ner i denna nu igenfyllda öppning.
Slaggstensramen var skadad på två ställen, dels mot tegelvalven, men
också två stenar på västra sidan.
Ben hade iakttagits närmare södra väggen. I detta område fanns även
större stenar liggande slumpvis i gruset.
På norra sidan fanns en 2,2x1,1-2,0 meter stor betongplatta. Längs
nordöstra kanten syntes en rad med murad slaggsten med samma utseende
som på södra sidan. Även denna vägg var putsad på insidan, västra sidan.
Troligen finns under betongplattan resten av en U-formad mur liknande
den på södra sidan. Från koruppbyggnaden syntes spår av ett välvt
rör/tunnel i marken fram till betongplattan.
I sydöstra hörnet låg några större stenar. En av dem, 0,6x0,6 meter stor
och hade plan ovansida. Stenen låg stadigt ca 0,15 meter under tidigare
golvnivå.
På norra sidan koruppbyggnaden låg en rad större stenar under
trappstegen till plattformen, de stack ut 0,05-0,15 meter. Stenarna var upp
till 0,5 meter breda, utvalda, någon spräckt för en plan utsida.

Slutsatser och utvärdering
Under koret finns en källare med pannrum, med ingång från utsidan i
öster. Därifrån gick ledningarna med den vattenburna värmen till
elementen, installerad 1937. Men det tycks som att den äldre
uppvärmningen installerad 1903 också skötts därifrån. Från pannrummet
går kulvertar åt norr och söder. De är byggda av slaggsten. Kulvertarna
syns på kyrkans ritning. Läget för de karterade slaggmurarna i kyrkgolvet
överensstämmer med kulvertarna, man bör ha kunnat ta sig ner i kulverten
där. Slaggstensnedgångarnas riktning stämmer däremot inte med
kulvertens. Smalare kulvertar ska sedan fortsätta längs norra och södra
kyrkväggen.
Koret ligger öster om den äldsta kyrkan på en del som troligen varit
kyrkogård tidigare. När värmeanläggningen installerades 1903 bör stora
delar av marken under koret grävts upp för källare med panna och
kulvertar för uppvärmning. Gravar grävdes då förmodligen bort.
Antagligen gjordes urgrävningen grundare längre västerut, kulverten
mindre och förlades längs norra och södra väggen. Det gör att det kan
finnas spår av den äldre kyrkan längre västerut.
Slaggsten användes som byggnadsmaterial under 1900-talets första
hälft. Tegelbjälklaget och kulverten av slaggsten är troligen från 1903,
betongdelarna från 1937 då systemet gjordes om. De större stenarna som
syntes i gruset tillhör förmodligen fyllnadsmaterialet. De i sydöstra hörnet
kan möjligen vara del av något fundament.

Raden med stenar under altaruppbyggnaden hade förmodligen inget
med den konstruktionen att göra, de fanns bara på norra sidan. Det är
troligare att stenarna utgör en rest av den vägg mellan koret och sakristian
som funnits 1748-1865. Syllstenen i östra delen av sakristians mur har fått
ligga kvar och inte berörts av kulvertbygget.

Sammanfattning
I samband med en inre renovering i Grangärde kyrka 2021 karterades
några konstruktioner under det borttagna golvet i koret, två
slaggstenskonstruktioner, ett välvt tegelbjälklag och några större stenar
samt rester av en stensyll som stack ut under koruppbyggnaden.
Slaggkonstruktionerna och tegelbjälklaget hör ihop med pannrummet och
kulvertar som byggdes 1903 för att värma upp kyrkan. Stensyllen kan höra
ihop med väggen till en äldre sakristia vilken byggdes 1748.
Kyrkans äldsta delar i väster berördes inte av detta renoveringsarbete.
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Bilaga 2. Utsnitt ur fastighetskartan. Grangärde kyrka, inom den blå cirkeln, ligger på näset mellan Bysjön och Björken.
Skala 1:10 000.
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Bilaga 3. Utsnitt ur fastighetskartan. Undersökningsområdet, koret i Grangärde kyrka, är markerat med rött. Skala 1:1000.
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Bilaga 4. Anläggningar. På planen
syns också källaren med pannrum
och kulvertar under altaret. Kulvertsystemet fortsätter längs väggarna
västerut, men är inte inventerat.
Skala 1:100.
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Ritningsunderlag

Ritningen baseras på en 3D-la
Måttnoggrannheten varierar in
Kulvertar, vindskonstruktioner
scannade och mer generellt ri
förenklingar.
Plushöjder anges i meter och
3D-skanningen med relativ plu
framför kortrappan.

Bilaga 5

Södra delen av koret med slaggstenskonstruktionen och bakom den tegelbjälklaget. Från SV. Foto
Eva Carlsson

Norra sidan. I bortre kanten av betongplattan syns en rad med slaggsten. Kulvertens välvning syns till
höger. Från V. Foto: Eva Carlsson

En rad med stenar som eventuellt ingått i den äldre sakristians vägg. Från NV. Foto: Eva Carlsson.

Kulverten söderut från pannrummet. Från N. Foto: Eva Carlsson

