
Två utgrävningar i Värmland sommaren 1947. 2. Hammarö
Tuulse, Armin
Fornvännen 219-223
http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1948_219
Ingår i: samla.raa.se



T V Ä U T G R Ä V N I N G A R I V Ä R M L A N D S O M M A R E N 1 9 k l 

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. 

220 



T V . i U T G R Ä V N I N G A R I V Ä R M L A N D S O M M A R E N I 9 i i 

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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