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Grangärde kyrkby i Ludvika kommun är en plats med många anor. Platsens läge mellan sjöarna Björken och
Bysjön, omgärdat av en naturskön mur av berg vid horisonten, har genom tiderna gjort Grangärde inte bara
till en naturskön boplats, utan under långa perioder också till ett centrum för sjöfart och handel, inte minst

under tiden då hyttorna kring sjöarna hade sin blomstringstid. Många byggnader från denna tid präglar också
idag Grangärde Kyrkby, som numera till stora delar är K-märkt.I Grangärde finns flera exempel på stort
forskningsarbete och hembygdsintresse som engagerat folk. Studiecirkeln Gamla Grangärde som varit

verksam sedan 1962, Kjell Vadfors mångåriga sammanställningar av byalängder och nu senast boken om
Nyhammar, Holger Karlssons många artiklar i hembygdsskriften Gränge, Kulturvårds-programmet över

Grangärdebygden från 2001 är några exempel på detta.

Kyrkan byggdes på 1400talet. Grangärde kyrkby ligger på en smal landremsa mellan sjöarna Bysjön och
Björken som ingår .

Grangärde

Flera mindre byar har funnits i området och haft Grangärde kyrkby som. Platsens läge mellan sjöarna Björken
och Bysjön omgärdat av en naturskön mur av berg vid horisonten har genom tiderna gjort Grangärde inte bara
till en naturskön boplats utan under långa perioder också till ett centrum för sjöfart och handel inte minst
under tiden då hyttorna kring sjöarna hade sin blomstringstid. Grangärde kyrkby ligger på ett näs mellan
sjöarna Bysjön och Björken och är en gammal bergsmansbygd. Grengehuset ligger centralt i Grangärde

kyrkby lite norr om Ludvika längs med riksväg 66 på väg mot Sälen. Bättre än ett normalt vandrarhem till
mycket bra priser. Numera har Kyrkbyn i första hand merkantil betydelse för trakten. Kyrkudden med
kyrkstallarna Gammelgården Stumsnäs ångbåtsbrygga Tina Eldskäret Saluån Östanhol Laknäs Brygga

https://citylofistudypress.fun/books1?q=Grangärde kyrkby - byn mellan sjöarna


Långbryggan Södra leden mot LaknäsTällberg 0 Meter . Grangärde kyrkby byn mellan sjöarna PDF. Platsens
läge mellan sjöarna Björken och Bysjön omgärdat av en naturskön mur av berg vid horisonten har genom

tiderna gjort Grangärde inte bara till en naturskön boplats utan under långa perioder också till ett centrum för
sjöfart och handel inte minst under tiden då hyttorna kring sjöarna hade sin blomstringstid. Anrika Grangärde

kyrkby med ca 370 invånare är beläget mellan sjöarna Björken och Bysjön 21 mil från Ludvika.
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