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TVÅ UTGRÄVNINGAR I VÄRMLAND 
SOMMAREN 1947 

Av Armin Tuulse 

1. Värmskog 

Å r 1947 företogs på initiativ av kyrkoherde Bjarne Lundgren ut
grävningar strax sydväst om Värmskogs nuvarande kyrka, vid Lill-
värmelns norra strand. Ändamålet var alt bekräfta traditionen om 
Värmskogs gamla kyrkogårds läge samt fastställa dess gränser för 
att i framliden planera och iordn'ngställa platsen. 

Värmskogs nuvarande stenkyrka är grundlagd på 1760-talet, se
nare förändrad i samband med eldsvåda år 1799.' Den nuvarande 
kyrkogården ligger omkring kyrkan och planerades samtidigt med 
denna. Hela komplexet är beläget några tiotal meter norr om lands
vägen Karlstad-Anrika. Enligt Stake och andra låg den gamla 
kyrkogården söder om samma landsväg.2 I söder utgör strandslutt
ningen av Värmeln gränsen till platsen; åt väster är platån avskuren 
av ett grustag, i öster ligger en såg mod höga virkesstaplar. Utgräv
ningsplatsen var före arbetenas påbörjande använd som stapelplats. 
Denna var en smula ojämn, täckt med gräsmatta, där enstaka större 
stenar stucko upp. Vid strandsluttningen låg ett stenröse, som enligt 
traditionen varit en kalkugn. 

Redan första dagen påträffades några murrester i platsens nord
östra del, vilka föranledde friläggandet av en kyrkogmnd med poly-
gonal koravslutning. Vid fortsatta utgrävningar blottades rester av 
en annan kyrka söder om den nyssnämnda (fig. 1—2). Denna var 
dock mycket förstörd, dels genom en väg till sågen, dels av andra 
orsaker, vilka nedan ska behandlas närmare. Samtidigt med denna 
andra kyrkogmnd framkomma rester av en mur i den östra delen 
och sist utgrävdes den s. k. kalkugnen vid sluttningen. 

1 ATA, Inventarium 1830. 
3 I. Stake, Värraskogs socken i äldre och nyare tider, Arvika 1916, s. 30. 
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Pig. 1. Värmskog. Plan över ulgrävningsområdel. Uppmätning av förf. 
skog. Plan of the exeavation area. Measured by the author. 

Värm-

De två nu framgrävda kyrkorna omtalas även i skrivna källor. 
Man visste, att det redan under medeltiden fanns en kyrka i Värm
skog, vilken under 1600-talet ersattes med en större strax intill.3 Ut-
grävningsresultalon bidraga lill att precisera dessa tidigare uppgifter. 

Kester av grundmurar i Söder markera den medeltida kyrkan. Dess 
grundplan karakteriseras av etl nästan kvadratiskt, rakshitet kor 
med en sidolängd av o.fid ni och det därtill anslutande långhuset med 
bredden 9 m. Kyrkans totallängd är 18,7 ni. I långhusets västra del 
finnas spår av eu tvärmur. Alla grundmurar äro av gråsten, utan 
murbruk, lagda i skikt om 20 cm. Genom ett vägbygge har man för
stört en del av långhusets murar och under 1600-talet, då den andra 
kyrkan byggdes, borttogs ytterligare eu del gamla grundmurar. Detta 
gjordes dolvis även för att få begravningsplats söder om den ny
byggda kyrkan. Under den gamla kyrkans kor är berggrunden be
lägen ca 40 cm under marken, varför denna plats ej lämpade sig för 

Stake a. ii., 29 
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begravning och på grund härav äro korets grundmurar bäst beva
rade. Marknivån i koret ligger djupare än i väster, vilket i sin tur 
gjorde det nödvändigt att fylla korets golv»med stenar i likhet med 
den fyllning av gråstenar, som finns öster om koret. 

Kyrkan är ej orienterad exakt i väster-öster utan viker litet åt 
sydost. På frågan om detla är betingat av att man orienterade efter 
soluppgången under titelhelgonets dag, eller om det finns andra an
ledningar, är det svårt att svara. Ät vilket helgon kyrkan var vigt! 
vet man oj heller. 

Eftersom kyrkans grundmurar Äro illa medfarna, är det svårt att 
komma med en närmare byggnadsanalys. Kyrkans östra del tycks 
vara byggd under en och samma period, däremot kan man fråga: 
markerar icke tvärmuren i långhusets västra dol den ursprungliga 
västra väggen? I så fall har man någon gång utvidgat kyrkan åt 
väster. 

Genom Stakes publikation vet nian, att Värmskogs äldsta kyrka 
var av trä. Den stod till omkring 1650 och hade då »begynt ruttna 
och alldeles förfalla».4 Kyrkan revs och blev förmodligen intimrad 
i den då under uppförande varande gamla manbyggnaden på Strand. 
Enär denna brann ned, finns det inga rester kvar av den gamla kyr
kan utom de nu funna delarna av grundmurarna. 

När byggdes Värmskogs äldsta kyrka? Att den härstammar från 
medeltiden, bevisa både grundplanen och historiska uppgifter. Man 
vet sålunda att altartavlan (altarskåpet?) i gamla kyrkan hade år
talet 1353, vilket torde bekräfta, att kyrkan redan då fanns. Enligt 
den allmänna meningen anses Värmskogs kyrka vara den äldsta i 
Värmland, en sak som dock är svår alt bekräfta. Käknar man ined 
ortens centrala läge, kan man åtminstone antaga, att kyrkan är en av 
de äldsta i Värmland. Den sig långt in i landet sträckande Värmcln ut
gjorde väl under forna tider en viktig farled och pä den höga stranden 
i Värmskog kan redan under kristendomens tidiga skede ha bildats 
en församling. Platsen var väl vald i enlighet med medeltidens krav: 
i öster och väster omgavs den av sidlänla marker, som skilde strand-
platsen pä bägge sidor, liksom den tämligen höga kullen i norr spär
rade den från landsidan. Denna välskyddade plats kunde redan under 
forntiden ha haft en viss betydelse, vilket även bekräftas av fynd, 
gjorda 1909, da landsvägen byggdes genom kyrkogärdsområdet. Då 

4 Stake a. a., s. 30. 
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Fig. 2. Värmskog. Utgrävningsomrädet, sett från kyrktornet. — Värtnskog, exea
vation area, seen from the church totver. 

påträffades nämligen någ ra forngravar. Det är känt att ky rkorna 

gärna anlades pä gamla begravnings- och kultplatser, vilket sannolikt 

skett även i Värmskog. 

F ö r ky rkans nä rmare datering kan en jämförelse med Nordens 

medeltidskyrkor ge en viss utgångspunkt . Framför allt måste upp

märksamheten r iktas mot Norge, vilket land spelade en avgörande 

roll för medeltidskonstens utveckling i Värmland. Grundplanen med 

rektangulär t långhus och fyrkantigt, smalare och lägre, rakt avslutat 

kor är typisk för de värmländska blockhuskyrkorna (Södra Råda, 

Hammarö) , såsom påpekats redan av Kjellin.6 Samme författare an

tar, att typen synbarl igen har tagits i arv från Norge. Om man håller 

fast vid förklaringen, att ky rkan i Värmskog är utvidgad åt väster, 

nä rmar den ursprungl iga grundplanen sig ännu mer kyrkolyper i 

Norge. Kyrkan i Värtnskog har från början varit försedd med ett 

5 H. Kjdlin, Kyrkliga minnesmärken i Värmland. En bok om Värmland 
av värmlänningar. Redigerad av II. II. Hildebrandsson och S. Samuelsson. 
Del 1, Uppsala 1917, s. 361. 
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nästan kvadratiskt långhus och en sådan plantyp förekommer i syn

nerhet vid romanska kapell i Norge (Botne, Vangsnes) . 6 I så fall 

skulle ky rkan mycket väl ha kunnat anläggas redan under 1200-talet 

och senare utvidgats under medeltidens andra hälft. 

Strax nor r om medeltidskyrkan ligga tämligen väl bibehållna res

ter av g rundmura r tillhörande en l600- ta l skyrka . Liksom i förra kyr

kan utgöres grunden även här av to r rmura r bestående av medel

stora gråstenar . Undantagsvis ligger i korets norra sida ett s törre 

flyttblock, som antagligen har legat på platsen redan tidigare. Eljest 

s träcker s ig muren ca 10—20 cm över den ursprungl iga marknivån. 

Kyrkan är orienterad efter medeltidskyrkan och s tår .således icke 

direkt i väderstreckens r iktning. Grundplanen bildar ett 10,7 m brett 

långhus mod ett tresidigt avslutat kor i direkt följd. Kyrkans totala 

längd ä r 16,7 meter. Gränsen mellan koret och långhuset marke ra s 

av två grås tenar ca 20 cm höga. At norr anslöt sig till ky rkan en 

sakrist ia , vars nor ra sida är förstörd genom vägbygge. Platsen för 

södra portalen ä r väl bibehållen. 

Kyrkan har varit u tan torn, dock med ett vapenhus, vilket rester 

av mura r och stenläggning framför västra fasaden visa. Stenlägg

ningen ha r sträckt sig även långt västerut, dä r även några spår efter 

småbyggnader påträffades. Platsen framför ky rkan torde h a an

vänts som samlingsplats under kyrkdagarna , och där kan även ha 

funnits smä bodar för olika ändamål. 

I ky rkans inre, under mittgången, påträffades två gravar . Den ena, 

belägen s t rax innanför korgränsen, var plundrad. Den västliga var 

orörd och innehöll ett mansskelett. Några rester av kistan funnos 

kvar, inga lösa föremål hittades. Skelettet låg ca 50 cm under marken. 

Om den beskrivna kyrkan ha r man tämligen utförliga uppgifter 

genom ett bcsiktningsinstiument, som upprättades 1756, då den nya 

kyrkan skulle byggas. Den hade dä stått omkring hundra å r och var 

»28 a lnar med koret i längden, 18 a lnar bred, 7 a lnar hög, ganska 

liten och t rång. 14 stolrum å vardera sidan, samt något låg, och nu 

så förfallen att den nödvändigt bör ånyo uppbyggas».7 Liksom den 

äldsta kyrkan , var även den andra byggd av trä. Vad de i besikt-

ningsinstrumentet angivna måtten lill grundplanen beträffar, så stära-
8 H. Fett, Norges kirker i middelalderen, Kristiania 1909, s. 10, Pl. 7, 9; 

även E. Lundberg, Byggnadskonsten i Sverige under medeltiden 1000—1400, 
Stockholm 1940, s. 138 f. 

7 Stake, a. a., s. 30. 
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Fig. 3. Värtnskog. Gravvårdar söder om medeltidskyrkan. - Värmskog. Memorial 
stones south of the mediaeval church. 

ma de nästan precis med grundmurarnas mått. Till sin grundplan är 
1600-talskyrkan mod sin tresidiga koravslutning en mycket vanlig 
företeelse bland de värmländska kyrkorna. Samtliga sådana korelul 
Bro tillkomna under 1600-talet eller senare, 

Om kyrkan säges vidare, atl den »blef strax intill din gamla på 
etl något bättre ställe uppförd ulan torn». Al! platsen säges vara 
»något bättre», innebär väl, alt don ligger litet högre än den äldsta 
kyrkan läg och genom uti nian flyttade kyrkan norrut, fick man mera 
plats för kyrkogården på kyrkans södra sida. Man höll ju nämligen 
till långt in i nya tiden styvt på den seden, att söder om kyrkan är 
den egentliga, rätta begravningsplatsen. Norra sidan användes en-
dasl lill begravning av brottslingar och sådana som själva tagit sitt 
liv. Pä grund av detta förstår man. atl 1800-tulskyrkan ej byggdes 
på det gamla templets plats, som vanligen var fallet, emedan platsen 
söder om kyrkan hade blivit för liten. När den tredje kyrkan bygg
des, gick inan ännu radikalare fram och denna anlades flera tiotal 
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meter norr om 1600-talskyrkan på en ännu bättre, d. v. s. högre be
lägen plats och med större möjligheter för anläggning av kyrko
gärden. 

Som ovan sagts byggdes andra kyrkan under 1650-talet. Det ligger 
nära till hands att antaga, att kyrkans byggherre och initiativtagare 
var Johannes Erici Kindius, som blev komminister i Värmskog 1632 
och omnämnes där ännu 1680.s Kindius var således Värmskogs kom
minister omkring 50 år och dog vid hög ålder. Det är möjligt att den 
plundrade graven framför altaret tillhörde honom och hans hustru 
Elin, dotter till rådmannen Börje Persson i Karlstad. 

Området söder och väster om medeltidskyrkan kan räkna sin ålder 
som begravningsplats från och med kyrkans grundläggning. Några 
direkta bevis för medeltidsgravar fauns visserligen ej. men överallt 
anträffades människoben. Särskilt bör nämnas on familjegrav strax 
söder om medeltidskyrkan, orienterad efter samma väderstreck som 
kyrkan och markerad med två enkla gravvårdar (fig. 3). Den nord
ligaste gravvården utgjordes av en granitstolpe med en totalhöjd av 
35 cm. Den sydligaste gravvården var överst något bearbetad och 
bildade ett huvud av nästan rund form. Stenens höjd är 30 cm. Denna 
gravvård utgör en reducerad avbildning av gavelstenen till en ro
mansk gravkista. Sådana upptill rundade gavelhällar äro kända i 
Skåne, Småland och annorstädes." Bosjöklosler i Skåne kan särskilt 
nämnas. 1 Riselierga finnas gravvårdar med endast eu gavelsten. Ty
pen förekommer även i Danmark och Norge. Som sagt tillhör for
men den romanska tiden men har enligt Ambrosiani hållit i sig ända 
till 1800-talets början i Skåne,1" Åldern för gravvårdarna i Värmskog 
kan man ej exakt bestämma. Utgrävningarna visade, att marken fram
för gravvårdarna innehöll flera skikt av skelett, tills man på ca 1 
meters djup under nuvarande marknivå påträffade tvä orörda skelett, 
i sitt läge överensstämmande med gravvårdarna. Inga lösa fynd på
träffades. 

En indirekt hjälp i dateringsfrågan ger ytterligare en grav, som 
ligger precis på den plats, där medeltidskyrkans södra sidomur har 
legat (fig. 4). Även denna grav var markerad medelst en enkel gra
nitskiva och även där fanns det ursprungliga skelettet kvar på ca 1 

8 Stake a. a., s. 153. 
• S. Gardell, Gravmonument från Sveriges medeltid, Stockholm 1945, s. 86. 

10 Gardell a. a., s. 118. 
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Fig. 4. Värmskog. Gravvården på platsen för medeltidskyrkans södra sidomur. —• 
Värmskog. Memorial stone on the place for lhe soulh side wall of the mediaeval church. 

meters djup. Terminus post quem till denna grav är således 1650-
talet, men graven kan även vara mycket yngre, emedan man vet, att 
platsen användes som kyrkogård långt in på 1700-talet. 

Kyrkogårdens gräns i öster markeras genom rester av en kyrko
gårdsmur. Denna är delvis genombruten av vägen till sågen och man 
vet även att stenar togs bort från den äldre muren då den nya kyrko
gården byggdes. Muren är något oregelbundet anlagd, delvis betingat 
av terrängen, öster om murlämningarna visar ännu i våra dagar ett 
dike det ställe, där sumpmarken läg under den äldre tiden. 

Enligt Stake blev kyrkogården först så sent som 1734 försedd med 
en stenmur och samme författare tillfogar, att kyrkogården tidigare 
troligen hade haft något stängsel av trä." Troligast är dock, att 
kyrkogården redan under medeltiden hade stenmur och att denna en
dast blev utvidgad 1734. Utvidgningen skedde norrut, där man även 
märker, hur muren har blivit anpassad till 1600-talskyrkans sak-

Stake, a. a, s. 31. 
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ristia. Den östra murens södra del torde däremot högst sannolikt ha 
medeltidsanor. Hur denna sträckte sig åt andra sidor, vet man ej, då 
man har tagit bort stenarna i samband med senare byggnadsverk
samhet. Likaledes äro spåren efter den utvidgade muren i den västra 
delen borta, delvis av samma orsaker, delvis ha de blivit förstörda 
genom vägbygge och genom ett grustag. Hur långt begravningsplat
sen sträckte sig norrut, är ovisst, då marken där har blivit omgrävd 
genom anläggning av landsvägen. Dock kan man antaga, att kullen 
med den förutvarande klockstapeln bildade gränsen till kyrkogärden. 
Klockstapeln byggdes 1689 och stod på den plats, där en minnessten 
över L. M. Ericsson restes 1946. Högst sannolikt hade redan medel-
lidskyrkan på samma kulle sin klockstapel, vilken således stod utan
för kyrkogårdens gränser; ej heller detta en ovanlig företeelse. 

Kalkugnen pä sluttningen visade sig till övervägande delar vara 
ett byggnadsverk från 1800-talet. Byggnaden är fyrkantig till sin 
grundform med ett åttkantigt hål i mitten. I bottnen av detta och 
kring murarna fanns ett kompakt lager av kalk. Mot söder, vid slutt
ningen fanns rikligt med lösa stenar, som delvis voro ordnade som 
trappsteg. 

Fanns det på denna plats några äldre byggnadsrester, innan kalk
ugnen byggdes? De sistnämnda stenarna vid sjöstranden locka till 
antagandet, att kalkugnen är byggd med användning av byggnads
rester från samma plats. Det ligger närmast till hands att förmoda, 
att det på platsen funnits en trappa, som ledde ner til! sjöstranden. I 
så fall kan denna härstamma till och med från medeltiden, då kyrk
folk nästan uteslutande kom sjövägen och då sluttn;ngen var ännu 
brantare än nu, eftersom den har blivit sliten genom vedstapling 
(sjönivån ligger nu 3,80 m under utgrävningsplatsens marknivå). Det 
kan därjämte förmodas, att det på kalkugnens plats även fanns en 
stiglucka. ty man kan antaga, att kyrkogården varit inhägnad också 
åt sjösidan. 

2. Hammarö 

Omedelbart efter utgrävningarnas avslutande i Värmskog företog 
undertecknad på initiativ av kyrkoherde J. H. Ramström undersök
ningar i Hammarö. Här gällde det att undersöka marken under 
klockstapeln, innan denna skulle grundligt renoveras. 
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Eig. •>. Hammarö. Klockstapeln Iran Datter. 
The beljry from west. 

Hammarö. 

Hammarö kyrkas nuvarande klockstapel är byggd 1731, brädfodra-
des och försäga mod spåntak 1810 (fig. 5). Tidigare fauns endast 
tak över själva klockorna.1* Från 1800-talets början härstammar an
tagligen även stapelns golv av massiva balvbjälkar-. Detta avlägsna
des oeh under bjälkarna liggande jord undersöktes (fig. 6). översta 
skiktet bestod av blandad jord. huvudsakligen frau den lid. dä golvet 
byggdes. Under donna fanns ett 10 ä 15 cm tjockt lager av gulbruna 
förruttnade träbitar och delvis inhuggna pluggar, vilket visade sig 
vara lämningar av etl äldre golv. Stapelns nuvarande sockel av 

'- J. Börjeson, Hammarön och Hammaröborna, Karlstad 1921, s. 134. — 
J. H. Ramströrn, Om llamuiarö kyrka ocli klockstapel samt dess kyrkogårdar, 
prästgårdar, klockargårdar och sockenstugor, Sunne 1947, s. 39. 
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lietong och huggen sten härstammar från 1934 och i samband med 
detta arbete har man förstört den gamla skiktordningen under sta
pelns kanter. 

Vid fortsatta grävningar hittades i ett vitt och brunblandat fint 
sandskikt i stapelns västra del rester av tre kistor, varav en barn
kista. Kistornas egendomliga placering och deras orientering efter 
stapelns sidor tillåter antagandet, atl begravningen skett efter nu
varande stapelns byggande, kanske under 1700-talet.1'' Av skeletten 
fanns icke mycket kvar, i sandskiktet hittades tre bitar nv koppar
plåt, en av dessa ined något ornament. Sistnämnda kunde vara frag
ment av ett kistbeslag. Kistrester lågo ca 51) cm under nuvarande 
marknivå. Som stickprov visade, var marken under kistorna orörd, 
bestående av vit sand delvis blandad med bruna skikt 

I östra delen hittades i sandskiklet spår efter jordgrävda stolpar, 
vilka voro alldeles förmultnade. Dessa stå ej i samband med äldre 
rester av ett golv och sträcka sig CS '»I cm djupt under nuvarande 
marknivå. Stolparna gå i sned linje från norr till söder och rester 
i norra delen, ävensom elt antal utanför klockstapeln hittade stenar 
och lämning av en mindre stolpe, lyda på en fyrkantig konstruktion. 
Marken söder och väster om stapeln var omrörd, där anträffades 
rester av gravar, på vanligt siill orienterade väst-öst. Kistrester lågo 
ca 50 cm under marken. 

Enligt traditionen skulle don gamla stavkyrkau Im stått på den 
nuvarande klockstapelns plats. Det var även detta sakförhållande 
som inspirerat de lokala myndigheterna att ta upp frågan om en 
utgrävning, innan stapeln skulle renoveras. De funna resterna av 
trästockar kunna dock ej tolkas som delar av en stavkyrka. Däremot 
har man 1931 hittat stavkyrkoplaukor under den nuvarande kyrkan14, 
vilket torde bevisa, att stavkyrkan iag på den nuvarande kyrkans 
plats. Stavkyrkan ersattes under 1300-talet av en blocklmskyrka. 
vars kor med spår av målningar ännu är bevarad och nu användes 
som sakristia." 

1:1 Begravningssättet gör sannolikt, att alla tre äro gravlagda pä en gäng, 
vilket i sin tur för tankarna pa någon epidemi i socknen. Så t. ox. här
jade 1772-i samband med hungersnöden dysentcri i mycket stor utsträckning 
pa Hammarö (Börjeson, a. a., s. 227). 

14 Ramslröm. a. a., s. 12: jfr även olika rapporter och brevväxling i ATA. 
• Ramström. a. a., s. 12; jfr även E. Ekhoff, Svenska stavkyrkor, Stock

holm 1914—1916, s. 10 och Tord O-.son Nordberg, Södra Råda gamla kyrka. 
Svenska Fornminnesplatser Nr. 4, Stockholm 1944, a, 22. 
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Fig. 6. Hammarö. Plan över utgrävningar under och invid klockstapeln. Upp
mätning av förf. — Hammarö. Plan of the exeavation under and around lhe belfry. 

Measured by the author. 

Det återstår möjligheten, att de funna resterna av de jordgrävda 
stolparna äro delar av en äldre klockstapel, som legat orienterad efter 
väderstrecken och haft sin plats vid kyrkogårdens södra del. En 
klockstapel i Hammarö omnämnes år 168016 och det är möjligt, att 
golvrester under nuvarande stapelns golv härstamma från denna. De 
jordgrävda stolparna tyckas dock vara av äldre datum och tyda på 
en konstruktion, som icke finns representerad i bevarat klockstapel
material i Skandinavien.17 Man har många skäl att antaga, att redan 

16 Börjeson. a. a., s. 87. 
17 Bri ta Stockhaus, Klockstaplar, Fornvännen 1940, s. 337 f. — E. Lund

berg, a. a., s. 136 t. 
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s tavkyrkan hade en klockstapel och de nu anträffade resterna efter 

jordgrävda stolpar antyda i själva verket möjligheten, att man här 

ha r att göra med ett enastående bevis på stapel byggnadernas äldre 

traditioner. Dessa traditioner kunde fortleva till och med under se

nare århundraden, d. v. s. s tolparna kunde ev. härs tamma från 

stapel, byggd samtidigt med blockhuskyrkan. H u r stapeln för övrigt 

sett ut i s ina konstrukt iva delar, vet man ej, men såvitt man kan 

döma efter s tolparnas läge, ha r det varit ett klocktorn. 

Varför den nuvarande stapeln icke s tår parallellt med kyrkan , 

d. v. s. efter vanliga väderstreck, är ovisst. Kanske ha r man anpas

sat stapeln till den gamla vägen österifrån till kyrkan1*, eller också 

ha några förändringar i kyrkogården givit anledning tilj detta. Ovisst 

är även, om stapelns läge förändrats redan under 1600-talet eller 

först nä r den nuvarande stapeln byggdes. De anträffade resterna av 

golvet till en äldre stapel tyckas visa på möjligheten, alt redan den 

nuvarande stapelns företrädare avvikit från väderstrecket och legat 

på samma plats som den nuvarande stapeln. I sin pyramidala form är 

den nu stående stapeln mycket typisk för Värmland och byggd utan 

att några gamla byggnadsrester använts. 

S U M M A R Y 

Armin Tuulse: Two Excavations in Värmland Summer 1947. , 
Uuring excavations of the old churchyard of Värmskog foundations of 

two churches, remains of the churchyard wall as well as a few gravestones 
were found. The church to tho south with the squaro east end is probably 
built during the 13th century and represents a lype very common in Värm
land (Södra Råda, Hammarö). The type has most likely Norwegian in
fluence. The church was built of wood and torn down about 1650 when tho 
church to the north wilh tho polygonal choir was built. Even this church 
appears to have been a common type in Värmland. It was also made of 
wood and torn down during the end ot lhe 18lh cenlury when tho present 
stono church of Värmskog was built. 

The churchyard wall was partly built during tho Middlo Ages. On the 
placo where remains of a chalk kiln from a låter date were found an 
entrance had originally boen built and from there stcps lod to the sbore of 
Lake Värmoln. The encounterod graves are of a simple type. One of these 
has a round upper part, a rudiment of Roman style. 

Under the belfry at Hammarö Church remains of polos in tho ground 
wero found. These can be interpreted as traces of an older belfry from the 
Middle Ages, a unique fact because, moreover, no belfries with poles dug 
in tho ground are to be found in the whole of Seandinavia. 

18 Ramslröm, a. a., s. 40. 
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