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Inledning 
Karolinerladan i Singsjön är daterad genom dendrokronologi till 1477-78, 
vilket gör den till landskapet Jämtlands näst äldsta daterade timmerbyggnad. 
Byggnaden förklarades som byggnadsminne år 2000.  
 
Jämtlands läns museum har på uppdrag av Länsstyrelsen i Jämtlands län 
utfört en byggnadsdokumentation och upprättat ett åtgärdsförslag för 
karolinerladan. Byggnaden undersöktes och dokumenterades av Jerker 
Jamte, Timmerdraget, Anna Blomberg, arkitekt och Veronica Olofsson, 
Jämtlands läns museum den 5 och 6 juli 2006.  
 
I arbetet ingick även litteratur- och arkivstudier samt samtal med personer 
med kännedom om byggnaden. Byggnadsundersökningen och 
arkivstudierna har sammanställts i följande rapport. Skadebeskrivning och 
åtgärdsförslag återfinns i en separat rapport.  
 
Rapporten har sammanställts av undertecknad. Anteckningar, skisser, 
uppmätningar och fotografier från dokumentationen förvaras i länsmuseets 
arkiv. Fotografierna finns på film: Jlm 06m55 och Jlm 06m70. 
 
Östersund den 2 maj 2007 
 
 
Veronica Olofsson 
Antikvarie
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Situationsplan 
Situationsplan av närområdet kring karolinerladan på gården Singsjölandet 
1:2. Den streckmarkerade byggnaden visar karolinerladans placering. 
  
 

 
 

Skiss 1. Situationsplan. 
Anna Blomberg, arkitekt.  
Se bilaga för skalenlig ritning, nr 1(6).  
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Historik 
Den så kallade Karolinerladan i byn Singsjön är belägen på en höjd intill 
gårdsbebyggelsen på fastigheten Singsjölandet 1:8. Byggnaden är timrad av 
rundtimmer som bilats på utsidan och har en lätt utskjutande gavelskulle på 
ingångsgaveln, likt ett härbre. Invändigt finns spår som tyder på att 
byggnaden har haft flera olika funktioner. Byggnaden kallas Karolinerladan 
till följd av de kulhål som finns på den främre gavelväggen, vilka sägs ha 
tillkommit i samband med karolinernas fälttåg till Norge 1718. 
 
Byggnaden stod tidigare i byn Sundsjöåsen, men flyttades till den 
nuvarande platsen i Singsjön i mitten av 1970-talet. Idag används 
byggnaden som gårdsmuseum. På platsen finns även en fäbodstuga som 
flyttades från Sundsjöåsen år 1949, en ladugård samt en hölada.1 
 
Karolinerladan är daterad genom dendrokronologi till 1477-78, vilket gör 
den till landskapet Jämtlands näst äldsta daterade timmerhus. Byggnaden 
byggnadsminnesförklarades 2000-07-05. I beslutet motiveras 
byggnadsminnesförklaringen genom att härbret såsom en medeltida 
byggnad har ett stort vetenskapligt värde både ur nationellt och 
internationellt perspektiv. De medeltida husen har ett byggnadshistoriskt 
värde, då de är sällsynta och utgör viktiga historiska dokument. Dessutom 
finns en stark lokal tradition kring byggnaden.2 
 

Sammanställning av kända ombyggnader, dokumentationer 
och analyser 
1916 Byggnaden flyttades inom byn Sundsjöåsen, från 

gården till ängsmarken för att användas som hölada. 
1929 Byggnaden fotograferades. 
1948  Besiktning av byggnaden av Lennart Björkquist, 

landsantikvarie vid Jämtlands läns museum. 
Mitten 1970-tal Byggnaden flyttades från byn Sundsjöåsen till 

nuvarande plats i Singsjön. 
Mitten 1970-tal Ett nytt brädtak lades. 
Ca 1987-89  Dendrokronologisk datering av timmerstommen till år 

1477-1478. 
1991 Besiktning av byggnaden av Jan Rahile och Peter 

Sjömar. 
2000 Byggnadsminnesförklaring 
 

                                                 
1 Muntlig uppgift från Olov Hansander, fastighetsägare, 2006-06-05. 
2 Beslut om byggnadsminnesförklaring av härbre (”Karolinerladan”) inom fastigheten 
Singsjölandet 1:8, Brunflo sn, Östersunds kn, 2000-07-05, Länsstyrelsen i Jämtlands län 
(dnr 221-2399-00). 
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Flyttningar av byggnaden 
Karolinerladan har troligen flyttats ett flertal gånger. Det är dock endast 
den senaste flytten, från byn Sundsjöåsen till nuvarande plats i byn 
Singsjön, som man med säkerhet kan säga något om. Flytten ägdes rum i 
mitten av 1970-talet och genomfördes av nuvarande ägares far Hans 
Hansander. Han fick den i gåva av SCA som ägde den fastigheten i 
Sundsjöåsen där byggnaden då stod.3 
 
Enligt uppgift ska karolinerladan dessförinnan ha flyttats år 1916 inom 
fastigheten i byn Sundsjöåsen. Byggnaden ska då ha flyttats från själva 
gårdsgrupperingen till ängsmarken nedanför gården, den plats där den kom 
att stå fram till mitten av 1970-talet, för att användas som hölada.4 
 

Kända restaureringar 
Vilka åtgärder byggnaden genomgått innan den flyttades till nuvarande plats 
finns inte dokumenterade. I samband med flytten på 1970-talet lades det 
nuvarande brädtaket, som då ersatte ett äldre brädtak. Taket har därefter 
behandlats någon gång med impregneringsmedlet Cuprinol.5  
 
En jämförelse mellan ett foto tagit 1948 med hur byggnaden ser ut idag, 
visar att några syllstockar bytts, såsom A1 och B1. Övriga fasader syns inte 
på fotot.6 
 

Dendrokronologisk datering  
Under andra hälften av 1980-talet genomfördes ett inventerings- och 
analysprojekt av medeltida byggnader i Jämtlands län. Ett stort antal 
timmerbyggnader daterades genom s.k. dendrokronologisk datering, 
däribland den aktuella byggnaden. För provtagning och analys ansvarade 
forskningsingenjör Thomas Bartholin.  
 
Grunden för dendrokronologi är att virket åldersbestäms genom att växt- 
betingelserna för det träd som virket tagits ur återspeglas i årsringsmönstret. 
Borrprover från stockar i byggnaden jämförs med en referenskurva byggd 
på många tidigare prover. Om den sista (yttersta) årsringen som bildades 
innan avverkningen är med i provet kan avverkningstidpunkten för timret 
fastställas. Borrningen bör därför göras i eller intill bark. Resultat berättar 
när timret är avverkat, men eftersom den medeltida timringskonsten bygger 

                                                 
3 Muntlig uppgift från Olov Hansander, fastighetsägare, 2006-06-05. 
4 Fältanteckning, Dendrokronologisk datering av medeltidshus, hus nr 21, Jämtlands läns 
museums arkiv. 
5 Muntlig uppgift från Olov Hansander, fastighetsägare, 2006-06-05 och 2006-12-06. 
6 Jfr:  

- Fotografi från 1948 taget av Lennart Björkquist, Foto nr: A 1915. 
- Fotografi från 2006 års undersökning, Jlm 06m55/26-27. 
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på att man timrar i med nästan färskt virke torde man kunna utgå från att 
stomme stod klar omkring ett år efter avverkningen.7 
 
På ”karolinerladan” togs borrprover i sammanlagt 13 stockar, 7 i A-vägg, 3 
i D-vägg och 3 i takåsarna. Samtliga prover kunde analyseras. Analysen 
visade att 11 av de 13 stockarna fällts 1477-1478 och två stockar 1476-
1477. Stockarna där borrproverna togs hade bevarade barkkanter, varför 
resultat kan ses som relativt säkert.8  
 

Äldre fotografier av byggnaden 
I länsmuseets bildarkiv finns några äldre fotografier av karolinerladan, tagna 
då den fortfarande stod i Sundsjöåsen. Det äldsta fotot är från 1929 och är 
taget mot ingången, se bild 1. Byggnaden omges av nyslagen ängsmark, 
inhägnad med gärdesgård, och i bakgrunden skymtar bybebyggelsen. 
Bredvid byggnaden står tre män i arbetskläder. Taket är belagt med en 
brädtäckning med bottnar och lock samt nockbräder. Dörröppningen täcks 
av fyra liggande bräder som tycks vara infällda i spår på var sida om 
ingången.  
 

 
 
 
 
 
De övriga fotografierna av karolinerladan är tagna i samband med Lennart 
Björkquist byggnadsinventering 1948. Bilderna visar karolinerladan från 
olika vinklar samt en närbild på skotthålen på byggnadens främre 
gavelvägg. 
 
                                                 
7 Raihle, Jan, Datering av profana timmerhus från medeltiden i Jämtland och Härjedalen, Ur: 
Bebyggelsehistorisk tidskrift nr 20, 1990, Stockholm. 
8 Fältanteckningar och analysresultat av Tomas Bartholin, Dendrokronologisk datering av 
medeltidshus hus nr 21, Jämtlands läns museums arkiv. 

Bild 1. Karolinerladan på dess tidigare plats i Sundsjöåsen där den användes som 
hölada. Foto: ”Gammalt häbre från Åsens by, Sundsjö” taget av Bernhard Jonsson 
25/9 1929, Jämtlands läns museums bildarkiv. 
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Traditioner 
På byggnadens ytterväggar finns en mängd hål (nu urkarvade), som enligt 
tradition ska vara märken efter kulor som tillkommit i samband med 
karolinernas fälttåg mot Norge 1718. Truppen som omtalas komma från 
Karelen och Österbotten i Finland sägs ha passerat byn Sundsjöåsen och då 
övernattat i ladan. Huruvida karolinerna var på väg för gemensam marsch 
till Norge med övriga trupper eller om de fick vända i Sundsjöåsen för att 
kriget var slut är osäkert. Karolinerna påstås vid detta tillfälle ha övat 
prickskytte på ladan, som därefter kommit att kallas ”Karolinerladan”9 och 
”Finnladan” av ortsbefolkningen. Under krigsåren på 1940-talet höggs 
blykulorna ur väggarna av byborna och stöptes om till 12,7 mm 
ammunition.10 
 
Enligt en annan uppgift ska prickskjutningen på byggnaden skett i början 
av 1800-talet.11 
 
Byn Åsen (även kallad Sundsjöåsen), tidigare Haftoråsen, sägs vara en av de 
äldre byarna i Sundsjö socken. Enligt tradition ska Digeråsen, ett ödesböle 

                                                 
9 Muntlig uppgift från Olov Hansander, fastighetsägare, 2006-06-05. 
10 Artur Persson berättar, Ur: Rissnabygden i östra Jämtland, Lennart Andersson red. 
Rissnaortens hembygdförening, 2001. 
11 Inventeringsblankett från Lennart Björkquists byggnadsinventering, ”Lada urspr. härbre 
med utskjutande övervåning, Sundsjö sn”, 1948, Jämtlands läns museum. 

 

Bild 2. Ett av fotona av karolinerladan som den såg ut 1948. Foto nr: A 1914, 
Jämtlands läns museums bildarkiv.  
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omkring 2 km söder om Åsen, varit befolkat före digerdöden på 1350-talet. 
Enligt sägen ska den ende överlevande, en man vid namn Halftor, varit den 
förste bebyggaren i nuvarande Åsens by.12  
 

Kart- och arkivstudier 
Karolinerladan flyttades till nuvarande plats i Singsjön från byn Åsen 
(Sundsjöåsen) i Sundsjö socken i mitten på 1970-talet. Innan flytten till 
Singsjön stod härbret på fastigheten Åsen 1:5513 på ett markavsnitt mellan 
ladugården och Gårdstjärnen, strax norr om vägen från Åsgård.14 Under 
årens lopp har fastigheten genomgått olika förändringar, såsom ägoskifte 
och hemmansklyvningar, från vilka material finns förvarade i arkiv. I 
lantmäteriets arkiv i Östersund finns äldre kartor av byn, bland annat från 
en avvittring under 1830-talet och från laga skiftet på 1860-talet. Inför 
dessa förrättningar har en karta upprättats med tillhörande handlingar där 
markernas beskaffenhet beskrivs samt hur de nya skiftena ska fördelas. På 
landsarkivet i Östersund förvaras Revsunds häradsrätts arkiv i vilket diverse 
olika förrättningar såsom lagfartsprotokoll, värderingar och köpebrev 
återfinns. 
 
Redan under mitten av 1400-talet omnämns byn Åsen i ett pergamentsbrev 
och i flera tingsprotokoll. År 1565 hade en gård i Åsen skatteplikt, men det 
kan redan då ha funnits flera brukare. År 1656 delades Åsen och de gårdar 
som kallas ”Sefastgården”, den södra gården, och ”Håkans- eller 
Mattisgården”, den nordöstra gården, bildades.15  
 
Innan karolinerladan flyttades till dess nuvarande plats i Singsjön stod 
byggnaden på gården ”Håkansgården” i Sundsjöåsen. Gården var i släkten 
Hansanders ägo från slutet av 1600-talet fram till sekelskiftet 1900, då 
Wifsta varv AB köpte fastigheten. Det finns en ägarlängd på gården sedan 
slutet av 1600-talet.16 Det har varit vanligt att byggnader flyttats, exempelvis 
i samband med skiftesreformer och hemmansklyvningar, men vanligtvis 
inom den egna fastigheten. Kart- och arkivstudierna har fokuserat på 
”Håkansgården”. I lagfartsregistret framgår att ”Åsen nr 1” består av flera 
gårdar med olika brukare, där ”Håkansgården” utgör en. Att flera 
brukningsenheter sorteras in under samma beteckning har gjort det 
svårsökt.  
 

                                                 
12 Persson, Per, Sundsjö socken i Jämtlands län – historiska och geografiska anteckningar samt 
dokumentationsavskrifter, Utgivarens förlag, 1925, Östersund. 
13 Enligt lantmäteriets fastighetsregister är Åsen 1:55 en sammanslagning av markavsnitt 
från fastigheterna Åsen 1:22 (vid laga skifte 1:6), Åsen 1:26 (vid laga skifte 1:2), Åsen 1:28 
(vid laga skifte 1:5) och Åsen 1:29 (vid laga skifte 1:4 och 1:7). Sammanläggningen skedde 
år 1975. 
14 Muntlig uppgift från Olov Hansander, fastighetsägare, 2006-06-05. 
15 Hansander, Hans, Åsen och Åsgård, Ur: Rissnabygden i östra Jämtland, Lennart Andersson 
red. Rissnaortens hembygdförening, 2001. 
16 Muntlig uppgift från Olov Hansander, fastighetsägare, 2006-06-05. 
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Ägare till den nordöstra gården ”Håkansgården” år 1707 var Lars 
Mickelsson. Från 1730-talet ägdes gården av Håkan Nilsson.17 År 1767 
övertogs gården som då var om 2 tunnland av sönerna Nils och Anders 
Håkansson. Enligt köpebrevet från 1767 kom Nils och Anders att äga ½ 
hemman var av fastigheten.18 Det är möjligt att bröderna brukade gården 
tillsammans, men det kan även ha inneburit att gården klövs. Enligt Hans 
Hansanders nedteckning av Åsens historik delades ”Håkansgården” någon 
gång efter 1767 till ”Håkansgården” och ”Hansgården”. Från år 1790 finns 
ett fastebrev (lagfart) som uppger att Nils Håkanssons son Håkan Nilsson 
övertar gården om 1 tunnland.19 År 1823 övertogs gården om 1 tunnland av 
Håkans son Erik Håkansson.20 I Revsunds tingslags dombok från samma 
år, finns en laga värdering av skattehemmanet nr 1 i Åsen, Sundsjö socken. 
Skriften är tyvärr oläslig, men tycks beskriva omkring fem byggnader och 
den tillhörande marken.21 Det är dock osäkert vilken av brukningsenheterna 
som beskrivs. 
 
Tretton år senare finns ännu ett köpebrev där Håkan Nilsson och hans 
hustru Karin Broddesdotter säljer gården om 1 tunnland till dottern Brita 
Håkansdotter och maken Matts Petterson/Persson från Mjösjö.22 Det 
förefaller som om samme Håkan Nilsson som överlät gården 1823 på 
sonen Erik sedan säljer gården till dottern Brita och mågen. 
 
I lantmäteriets arkiv finns en avvittringskarta upprättad 1834-35 med 
tillhörande beskrivning. I norra Sverige har skogarna ansetts tillhöra 
kronan, enskilda har dock haft rätt att göra odlingar samt att nyttja skogen. 
Avvittring är en lantmäteriförrättning där markägoförhållandena mellan 
kronan och enskilda fastställdes. Avvittringsverket i de norra länen 
inrättades i slutet av 1600-talet och pågick fram till början av 1900-talet.23 
Enligt beskrivningen till avvittringskartan bestod Åsen då av 4 tunnland, 
varav ½ tunnland var kronojord, med 4 hemman och 4 odelstorpare. (Ett 
odelstorp är ett torp med samma äganderätt och -skyldighet som ett vanligt 
hemman, men tidigare avstyckat från ett stamhemman.) Enligt 
beskrivningen är huvudnäringen i byn åkerbruk. Marken beskrivs som 
mycket stenbunden. På kartan markeras gårdstomterna genom stiliserade 
hussymboler, sammanlagt 8 stycken.24  
                                                 
17 Nedtecknad historik över Åsen av Hans Hansander 1984, Ur: Åsens gårdsarkiv, 
Sundsjö, 1778-1946, VOL: I, Landsarkivet i Östersund. 
18 Köpebrev 23/6 1767, Revsunds tingslags häradsrätts arkiv, Landsarkivet i Östersund, 
Akt AII:23, s. 82. 
19 Fastebrev 17/6 1790, Revsunds tingslags häradsrätts arkiv, Landsarkivet i Östersund, 
Akt AII:37, s. 112. 
20 Köpebrev 18/4 1823, Revsunds tingslags häradsrätts arkiv, Landsarkivet i Östersund, 
Akt AII:6, s. 49. 
21 Laga värdering å skattehemmanet nr 1 i Åsen, Sundsjö socken, Revsunds tingslags 
häradsrätts arkiv, Landsarkivet i Östersund, Akt AI:83, s. 7. 
22 Köpebrev 23/3 1836, Revsunds tingslags häradsrätts arkiv, Landsarkivet i Östersund, 
Akt AII:9, s. 18. 
23 Nationalencyklopedin Internettjänst, www.ne.se, sökord: avvittring. 
24 ”Beskrivning till avvittringskartan över Åsens by och fäbodeskogen till Marsätt No 2. 
Upprättad 1834-35”, Lantmäteriets arkiv i Östersund, Akt: 23-SUD-42. 
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Enligt Hans Hansanders historik om Åsen storskiftades byn under 1830-
talet. I samband med detta ska flera byggnader ha flyttats inom byn.25 
Några handlingar från denna förrättning har dock inte återfunnits i 
lantmäteriets arkiv. 
 
År 1852 övertogs ”Håkansgården” av Matts Petterssons/Perssons tre söner 
Nils Olof, Magnus och Petter Mattsson som delade på gården. Nils Olof 
Mattsson bodde kvar på ”Håkansgården”, medan Magnus och Petter 
byggde nya gårdar, ”Magnusgården” i Åsen och en gård i Åsgård.26  
 
Laga skifte genomfördes i Åsen mellan 1862-64 och fastslogs 1865. Av 
kartan och de tillhörande handlingarna framgår att byn då har elva 
brukningsenheter, både gårdar och torp.27 I handlingarna framgår även vilka 
personer som är ägare till gårdarna och torpen, se fotnot nedan.28 
 
Vid tiden för laga skifte ska enligt uppgift karolinerladan ännu inte ha 
flyttats till den plats på ängsmarken nedanför ”Håkansgården” varifrån den 
senast flyttades. Var karolinerladan stod då laga skifte genomfördes är svårt 
att veta. Till skifteshandlingarna från laga skiftet hör kortfattade 
beskrivningar av byggnaderna i byn. Det tycks endast vara de byggnader 
som står på gårdstomterna eller alldeles i dess närhet som beskrivs. 
Hölador som vanligtvis stod en bit från gårdsbebyggelsen finns exempelvis 
inte med i beskrivningen. På Nils Olof Mattsons gård, Sidsjö 1:6, finns två 
härbren beskrivna. Det ena härbret beskrivs som; ”härbre, 14 fot bred, 18 
fot lång, 14 varv hög under nävertak. Inredning med golv och gäll. Taket 
bristfälligt, förövrigt i försvarligt skick.” Beskrivningen av det andra härbret 
lyder; ”Härbre, 12½ fot i fyrkant, 16 varv högt under dåligt nävertak, 
inredd med botten och gäll i försvarligt stånd.” 29 Ingen av dessa 
beskrivningar tycks dock stämma in på karolinerladan. En omräkning av 
karolinerladans längdmått till fot blir ca 13½ fot i fyrkant och 12 (långvägg) 
                                                 
25 Nedtecknad historik över Åsen av Hans Hansander 1984, Ur: Åsens gårdsarkiv, 
Sundsjö, 1778-1946, VOL: I, Landsarkivet i Östersund. 
26 Nedtecknad historik över Åsen av Hans Hansander 1984, Ur: Åsens gårdsarkiv, 
Sundsjö, 1778-1946, VOL: I, Landsarkivet i Östersund. 
27 Laga skiftes-handligar för Åsens by 1865, Lantmäteriets arkiv i Östersund, Akt: 23-
SUD-65. 
28 Vid laga skifte ägdes de olika gårdarna av följande personer: 
A Jöns Jönsson, Åsen 1:2, 1 5/16 tunnland skattehemman 
B Johan Hansson, Åsen 1:3, 21/32 tnld  
C Magnus Mattson, (Magnusgården), Åsen 1:4, 25/32 tnld 
D Sefast Olofsson, (Sefastgården), Åsen 1:5, 1 1/32 tnld 
E Nils Olof Mattson, (Håkansgården/Mattisgården), Åsen 1:6, 25/32 tnld 
F Carl Hansson, Åsen 1:7, 21/32 tnld 
G Olof Broddesson, (Broddegården), Åsen 1:8, ¼ tnld 
H Carl Olof Johansson, Åsen 1:9, ¼ tnld 
I Petter Mattsson, odelstorpare, Åsen 1:10, 11/32 tnld 
K Olof Olofsson, Åsen 1:11 
L Paulus Jacobsson, Åsen 1:12, (behöver inte bidra till utflyttningarna inom byn) 
29 ”Husbesiktningsinstrument hållet i och för laga skifte inom Åsens by, Sundsjö socken”, 
Lantmäteriets arkiv i Östersund, Akt: 23-SUD-65. 
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eller 21 (gavelvägg) varv högt. Inte heller på de övriga gårdarna finns det 
någon beskriven byggnad som stämmer in på karolinerladan. 
 
På den plats dit karolinerladan sägs ha flyttats 1916 finns på kartan från laga 
skifte en mindre byggnad inritad på kartan, se Bilaga 1. Markavsnittet, på 
kartan numrerat 493, beskrivs som ”Qvarnhushägna, hårdvallsslåtter, sten”. 
Strax väster om denna byggnad på ett markavsnitt numrerat 494 och 
beskrivet som ”hustomt, hårdvallsslåtter” finns ännu en liten byggnad, 
möjligen en hölada eller en äldre bostadsbyggnad. I den beskrivande texten 
framkommer inget om att det finns byggnader på dessa markavsnitt. Båda 
markavsnitten tillföll efter laga skifte Nils Olof Mattssons fastighet (nr 493 
tillhörde dessförinnan Sefast Olofsson).30  
 
Laga skifte resulterade i en mängd omflyttningar av byggnader. Tre gårdar 
fick flytta samtliga sina byggnader. Jöns Jönsson flyttade sin gård till knappt 
en kilometer sydväst om byn, norr om Rossjön. Petter Mattson och Carl 
Olof Johansson fick flytta sina byggnader till två nya tomter vid 
Ismundsjön (Ismundsåsen), ca 4 km öster om byn. Dessutom flyttades flera 
byggnader inom byn, Sefast Olofsson fick flytta sin sommarladugård och 
badstuga, Olof Broddesson sin loge, Carl Hansson källare och Nils Olof 
Mattson källare. Omflyttningarna skulle vara avklarade inom 3 år (senast år 
1868). I samband med skiftet bestämdes även att en ny 18 fot bred bygata 
skulle beredas, från Långbron och vidare genom byn.31 
 
Under de sista årtiondena av 1800-talet såldes samtliga gårdar i Åsens by till 
Tunadal-Wifsta varv AB (senare SCA). Hela den dåvarande bybefolkningen 
flyttade från byn och nya arrendatorer flyttade in på gårdarna.32 Nils Olof 
Mattsson sålde ”Håkansgården” till Wifstavarv AB år 1898, men bodde 
kvar hos de blivande arrendatorerna fram till 1908.33 Redan från år 1894 var 
gården utarrenderad, då till Olof M Lindberg. Mellan 1898 till 1903 
brukades gården av Jonas Karlsson (arrendator på Magnusgården?). Från 
1903 arrenderades gården av Erik Johansson. Åren 1908-1909 lär grödan 
ha sålt ”på rot”, men 1909 tog Karl Eriksson över gården. Han brukade 
gården tillsammans med sina söner till 1916, då sonen Per 
Karlsson/Kandel övertog gården.34  
 
Samma år som Per Kandel övertog gården, år 1916, ska karolinerladan 
enligt uppgift ha flyttats från gårdsgrupperingen till ängsmarken för att där 

                                                 
30 ”Husbesiktningsinstrument hållet i och för laga skifte inom Åsens by, Sundsjö socken”, 
Lantmäteriets arkiv i Östersund, Akt: 23-SUD-65. 
31 Laga skiftes-handligar för Åsens by 1865, Lantmäteriets arkiv i Östersund, Akt: 23-
SUD-65. 
32 Muntlig uppgift från Olov Hansander, fastighetsägare, 2006-06-05. 
33 Nedtecknad historik över Åsen av Hans Hansander 1984, Ur: Åsens gårdsarkiv, 
Sundsjö, 1778-1946, VOL: I, Landsarkivet i Östersund. 
34 Nedtecknad historik över Åsen av Hans Hansander 1984, Ur: Åsens gårdsarkiv, 
Sundsjö, 1778-1946, VOL: I, Landsarkivet i Östersund. 
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användas som hölada, se Bilaga 2.35 Per Kandel brukade gården i över 40 år 
fram till 1958, då sonen Erik Kandel tog över gården. Han arrenderade 
jordbruksfastigheten fram till 1965 då han köpte husen och tomtmarken. 
En del av den odlade marken köptes och brukas sedan 1975 av Olle 
Hansander i Singsjön.36 
 

Diskussion 
Genomgången av arkivmaterial, litteratur och äldre kartmaterial har gett en 
övergripande förståelse för vad som har skett i byn Åsen och 
ägandeförhållande på gården. Karolinerladan har omnämnts i viss 
lokalhistorisk litteratur och i olika nedteckningar, men det var svårt att 
finna någon information om byggnaden i arkivmaterialet och i det 
historiska kartmaterialet. Det kvarstår fortfarande många frågor och 
oklarheter kring karolinerladans historia. Var har den stått tidigare? Har den 
alltid hört till samma gård/fastighet eller har den flyttats emellan olika 
gårdar inom byn Sundsjöåsen? När och hur många gånger har den flyttats?  
 
Man vet att byggnaden innan den senaste flytten till Singsjön stod på 
ängsmark som hört till den s.k. ”Håkansgården”. Hur länge karolinerladan 
har haft denna placering är svårt att veta. Ett foto från 1929 bekräftar att 
byggnaden vid denna tidpunkt stod på platsen och att den då användes som 
hölada, se bild 1. Enligt en fältanteckning från dendrodateringsblanketten 
sägs byggnaden flyttats till platsen år 1916, men denna uppgift har inte 
verifierats, då det inte uppges vem som lämnat den. Varifrån byggnaden i så 
fall flyttats är osäkert. Man vet heller inte om det var först nu som 
karolinerladan började användas som hölada, eller om den kan ha använts 
som hölada redan dessförinnan, fast på en annan plats? 
 
Kartan från laga skifte under 1880-talet visar att det då fanns en byggnad på 
platsen i Sundsjöåsen där karolinerladan stod senast. En förklaring kan vara 
att det är en äldre hölada som är inritad och att denna senare ersattes av 
karolinerladan. Man kan också tänka sig att det är karolinerladan som redan 
står på platsen och används som hölada, vilket skulle förklara varför den 
inte beskrivs i handlingarna från laga skiftet. 
 
Det är även osäkert om karolinerladan alltid hört till samma gård, eller om 
den kan ha flyttats mellan olika gårdar inom byn? Det tycks under årens 
lopp skett flera omflyttningar av byggnader inom byn, exempelvis i 
samband med laga skifte och vid hemmansklyvningar. ”Håkansgården” har 
delats åtminstone två gånger, på 1760-talet och på 1850-talet, troligen har 
en del byggnader flyttats vid dessa tillfällen.  
 
 
                                                 
35 Fältanteckning, Dendrokronologisk datering av medeltidshus, hus nr 21, Jämtlands läns 
museums arkiv. 
36 Nedtecknad historik över Åsen av Hans Hansander 1984, Ur: Åsens gårdsarkiv, 
Sundsjö, 1778-1946, VOL: I, Landsarkivet i Östersund. 
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Bild 3. Jlm 06m55/26 

Byggnadsbeskrivning 
Följande beskrivning bygger på den undersökning som genomfördes under 
två dagar i juli 2006 av timmermannen Jerker Jamte, Timmerdraget och 
Anna Blomberg, arkitekt SAR/MSA samt antikvarie Veronica Olofsson, 
Jämtlands läns museum. För att förklara och tydliggöra beskrivningen 
varvas texten med ritningar och fotografier tagna i samband med 
undersökningen. 
 

Benämning av byggnadsdelar 
I följande beskrivning utgår märkningen från vägg A som är vägg med 
huvudingång. Därefter märks väggarna medsols med B, C och D. 
Mellanväggar märks E o s v. Syllstockarna får nummer 1 och på övriga 
stockar fortsätter numreringen uppåt. Tredje stocken nedifrån på 
ingångsväggen får alltså beteckningen A3. 
 
Bjälklag numreras med början från bjälke närmast B-vägg vid bjälklag lagt i 
AC-riktning, vid bjälklag lagda i BD-riktning numreras bjälkar med 
utgångspunkt i bjälke närmast A-vägg. 
 
Enskilda byggnadsdelar som dörrgåtar mm, märks utifrån ovanstående, 
d.v.s. till vilken vägg delen tillhör och motsvarande märkning görs i väggen. 
Vid osäkerhet görs särskild anteckning/uppmätning. 
 

Härbre/stall/hölada/gårdsmuseum 
Timrad byggnad av rundtimmer av furu med slätbilad utsida. Byggnaden 
har en lätt utskjutande gavelskulle på A-vägg, likt ett härbre. Invändigt finns 
spår som tyder på att byggnaden har haft flera olika funktioner. Sadeltak 
täckt med bräder.  
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Uppgifter om konstruktion 
Grund: Naturstenar placerade vid hörn och mitt på långvägg. 
Antal stockar i långvägg: 12 i gavelvägg: 21, vid A-vägg sker 
loftutskottet mellan stockarna 10 och 11.  
Lägsta syllen i: gavelvägg 
Röstmoder nr: 13 
Timmer, knut/dim/behandling: Rundtimmer av fura, utsidan är bilad 
medan insidan endast är barkad, stighöjd: 100-101/6=ca 16,8 cm (röste: 
95/6= ca 15,8 cm), rännknutar. 
Byggnadens längdmått: A-vägg: 4,01 m, B-vägg: 4,07 m, C-vägg: 4,07 m, 
D-vägg: 3,95 m. 
Bottenbjälklag: En ås lagd i BD-riktning, golvplank i AC-riktning. 
Nuvarande takkonstruktion: Mittås och sju sidoåsar/takfall + väggband 
(fungerar som takås). Sex raktkrokar/takfall av självvuxen gran, hakade i 
väggband och spikade under två åsar, stoppbräda. Brädtak av cirkelsågade 
bräder.  
Övrigt: Byggnaden är daterad till 1477-78. 
 

Skiss 2. Planritning. 
Anna Blomberg, arkitekt.  
Se bilaga för skalenlig ritning, nr 1(6).  
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Bild 4. Golvklovornas 
ändar sticker ut mellan 
A1 och A2. Till vänster 
på fotot syns urtaget i 
A2 efter klova som 
täckt springan då golvet 
kilats.  
Jlm 06m55/25 

Beskrivning av byggnaden 
Nedan följer en beskrivning av byggnaden och av de spår som återfanns. 
Avslutningsvis görs en tolkning av dessa spår. 

Grund 

 Grunden består av rundade naturstenar, vissa är pallade med 
brädbitar. Grundstenarna är placerade vid hörn och mitt på 
långväggarna, samt mitt under golvåsen. 

Golv  

Byggnaden används idag som gårdsmuseum och inrymmer 
en mängd olika föremål. Vissa av föremålen var svåra att 
flytta på, vilket försvårade undersökningen av golvet. 
 

Golvås Golvåsen, som är relativt ny, är friliggande på stenar i BD-
riktning. Åsen är ca 11 cm i diameter.  

 
Golvklovor Golvet består av 11 spräckta halvklovor av god kvalitet, 

vända med den spräckta sidan uppåt. Närmast B-vägg ligger 
en spräckt planka, 12 cm bred och 8 cm tjock. Klovorna är 
kantade på sidorna med yxa och en del är även täljda på 
undersidan. Klovorna har en tjocklek på ca 13-15 cm och är 
lagda varannan topp-rot i AC-riktning. Bredden på klovorna 
varierar mellan 20-41 cm. Golvklovornas ändar sticker ut 
mellan A1 och A2 respektive C1 och C2, se bild 4. Golvklova 
6, 7 och 8 från D-vägg sticker ut ca 25-30 cm utanför A-vägg.  
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Beskrivning av golvklovorna (numrering från D-vägg): 
Nr 1: 31 cm bred, ej vidare undersökt p.g.a. skymd av olika föremål.  
Nr 2: 18 cm bred, ej vidare undersökt p.g.a. skymd av olika föremål. 
Nr 3: 29 cm bred, ej vidare undersökt p.g.a. skymd av olika föremål. 
Nr 4: 35, cm bred, flyttmärken mot C: 3, mot A: 7. Urhugg vid kant mot D, ca 2 cm djupt, 
samma avstånd från ände C som halvklov 7. Troligt att de hör samman, dymling i nr 7 
stämmer dock inte. Kan ha varit dymlade vid ett annat tillfälle.  
Nr 5: 36 cm bred, genomgående urtag från ände C till 215-227 cm, 9 cm brett. En 
passande motsvarighet på annan plats finns inte. Flyttmärken mot C: 6.  
Nr 6: 34 cm bred, övrig beskrivning saknas. 
Nr 7: 35 cm bred, flyttmärke mot C: 4, mot A: 7. Lucka urhuggen från c-c C-vägg 125-163 
cm, 24 cm bred. Ligger centralt i plankan. Luckan är tillverkad av ram- eller kransågat 
virke. Täcker ett genomgående fyrkantigt hål. Ett urtag, 220 cm från ände C till c-c urtag, 
35 mm djupt, placerat mot B, dymling mitt i.  
Nr 8: 29 cm bred, flyttmärken 6 eller 7 mot A, 8 eller 9 samt 2 mot C.  
Nr 9: 41 cm bred, tre flyttmarkeringar, VIII och V mot C och IV mot A. Borrhål mot A, 
30 mm brett, 45 mm djupt, 50 cm från ände A, 5 cm in från plankans kant mot D. Stort 
slitage, möjligen efter djurklövar/-hovar. 
Nr 10: 28 cm bred, fyrkantigt hugget hål, 14x12 cm, mitt på plankan. 2 m från ände vid A 
till centrum hål, 2,14 cm från C. Svårt att avläsa flyttmärkning. 
Nr 11: 30 cm bred, inga spår efter dymlingar, flyttmärkning X (10). 
Nr 12: Sekundärt inlagd planka, närmast B-vägg, 12 cm bred. 
 

Borrade hål i golvklovornas sidor tyder på att golvet tidigare 
har varit dymlat. Då golvet var dymlat behövdes troligen 

Skiss 3. Planritning av golv.  
Anna Blomberg, arkitekt.  
Se bilaga för skalenlig ritning, nr 2(6).  
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ingen golvås. Urtag i A2 och C2, vilka tagits upp för täckande 
halvklov, tyder på att golvet även har varit kilat.  
 
Golvklovorna har olika slitage och flera olika numreringar, 
vilket tyder på att de har plockats om och legat i en 
annan/andra ordning(ar) tidigare. På vissa klovor 
förekommer tre olika märkningar. Vissa klovor tycks slitna 
efter djurklövar, andra har huggmärken. 
 
Det finns spår på golvet som tyder på att det har funnits 
någon slags inredning i byggnaden, exempelvis spiltor, bås 
eller krubbor. Det finns två genomgående fyrkantiga hål samt 
ett urtag, vilka samtliga har ungefär samma avstånd från 
ändar mot C. Urtagen på golvklovorna nr 4 och 7 tycks ha 
hört samman tidigare. Urtagen och hålen i golvet följer en 
linje mellan B- och D-vägg, dessa överensstämmer relativt väl 
med två urtag i takåsarna nr 5 från B och nr 5 från D. Kan ha 
varit någon slags stolpe som nått mellan golv och takås, se 
skiss 3.  
 

Stomme 

 Stommen är timrad av rundtimmer av furu. Knuttypen är 
rännknut med obetydlig halsning. Utvändigt har stockarna i 
efterhand bilats släta, medan de invändigt har kvar sin 
rundning.  

 
A-vägg: Alla stockar i A-väggen, med undantag av syllstocken, tycks 

vara originalstockar och är i relativt gott skick. A-väggen 
utgör byggnadens främre gavelvägg och har ett utskjutande 
gavelröste (loft). Loftet skjuter ut med stockarna B10 och 
D10, i vilka A11 har sänkts ned halvt-i-halvt med en 
nedsänkt rännknut. Mitt på väggen finns en dörröppning 
(vidare beskrivning i senare avsnittet).  

 
A1 är gammal, men inte samtida med övrigt timmer i 
stommen. Stocken är rundad i överkant, saknar fasning och 
är slarvigt barkad. Syllstocken är skarvad mot AD-knut i 
underkant, ca 1,10 m från AD, med en spikad lagning som 
sågats med motorsåg. På A2 finns ett urtag i underkant mot 
D för halvklovan som ska täcka springan i brädgolvet som 
uppkommer då en kil slås in mellan bräderna, se bild 4. På de 
nedre väggpartierna, samt ett fåtal på loftet, finns hål efter 
blykulor, se bild 5. Blykulorna har huggits bort och vid varje 
hål finns råa hugg som samtliga tycks ha tillkommit för att få 
bort kulorna. Det finns även spår efter hagel.  
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Bild 5. Detalj av spåren efter de 
urhuggna blykolorna som skjutits in 
i väggen. Märk även urtaget i A2 
efter halvklovan som täckt springan 
som uppkommit då golvet varit 
kilat. Jlm 06m55/25 

Bild 6. Detalj av 
urhuggen i gavelröstet, 
troligen för att ge 
insläpp av luft och ljus. 
Jlm 06m55/31 

 
 
I A8 mot B samt i A9 finns ett tiotal kilar inslagna, tillverkade 
och välformade kilar. I överkant på A16 och A18 finns 
huggna kilformade spår mitt på stockarna, 8 st på A16 och 7 
st på A18. Urtagen har troligen gjorts för att ge luft- och 
ljusinsläpp, se bild 6. 
 

 
 
 Loftskullens utskott har ett djup på ca 80 cm, ca 2-3 cm mer 

vid D än vid B. Loftets ”golv” består av två halvklovor vänd 
med den kluvna sidan uppåt. På var sida om dörren finns 
huggna urtag i halvklovorna i AC-riktning, se bild 7. Urtagen 
är placerade 124 cm respektive 264 cm från c-c B-vägg. Det 
finns även ett hugg 111 cm från c-c B-vägg, men det är 
troligtvis enbart ett felhugg. I det urhuggna spåret mot B 
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Bild 7. Märk urhuggen på undersidan 
av loftutskottets golv, möjligen för 
någon typ av avbalkning.  
Jlm 06m55/24 

sitter en ”låskil”, som har haft funktionen att hålla kvar det 
som har varit infällt i spåren. 

 

 
 
 D-väggens väggbandskalle (D12) sticker ut 28 cm från vägg, 

mittåsen har ett utskott på 34 cm och B-väggens 
väggbandsskalle (B12) 23 cm. Det är omkring 10 cm mer än 
övriga knutskallar och åsar sticker ut, vilka har ett utskott på 
mellan 10-15 cm. Knutskallarna på D10-D12 skjuter dock ut 
mer än B10-B12, vilket de tycks ha gjort från början. 

 
B-vägg Samtliga stockar, förutom syllstocken, upplevs som mycket 

gamla och är i relativt gott skick. Även på denna vägg, i B3, 
finns spår efter skott som huggits bort.  

 
Syllstocken B1 är utbytt. Stocken har en knotig undersida och 
är kvistig, vilket skiljer ut den från de övriga stockarna i B-
väggen. Dessutom har B1 dålig passform mot B2, både mitt 
på vägg där draget passar dåligt och i knutarna där den saknar 
fasningar, se bild 8. Den utbytta syllstocken har troligen 
aldrig passat särskilt bra och är slarvigt utförd. I underkant på 
B1 finns ett trapetsformat urtag, placerat 20-40cm från c-c 
AB-knut. Urtaget är 5 cm djupt och 11 cm i botten.  
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Bild 8. B1 är utbytt och 
passar dåligt mot B2. 
Urtaget kan tyda på att 
stocken återanvänts. 
Jlm 06m55/6 

Bild 9. C1 är rundad 
och passar dåligt samt 
har glidit ur stommen. 
Märk urtaget i C2 efter 
halvklova som täckt 
kilspringa och 
utfyllnadsplankan. 
Jlm 06m70/3 

 
 

Mellan B8 och B9 saknas draget, vilket gett en omkring 50 
cm lång springa. En motsvarande springa finns mellan 
stockarna D8 och D9. Mitt i draget mellan B8 och B9 finns 
ett borrhål, 135 cm från c-c BC-knut. Hålet är ca 2,5 cm brett 
och är borrat rakt igenom väggen. På knutskalle C11 i BC-
knut finns synliga fällhugg. Knutskallen på A11 saknas i AB-
knut.  

 
C-vägg C-väggens stockar, förutom syllstocken, tycks vara i original. 

C1 är troligen utbytt relativt nyligen. Stocken har glidit ur 
väggen och ligger en bit utanför väggen, på grund av dåliga 
knutar och instabila grundstenar. Syllstocken har en dålig 
passform och saknar avfasningar mot kutarna. Trots att 
golvbrädernas ändar vilar mot C1 är den helt rundad i 
överkant.  

 

 
 

Mellan golvklovorna och C2 finns en 2x4” planka inlagd som 
utfyllnadsbit, se bild 9. Plankan är infälld med snedspår i B1 
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Bild 10. Gödselgluggen 
och där ovan en 
öppning troligen för 
ljusinsläpp.  
Jlm 06m70/1 

och D1. Denna planka kan troligen sättas i samband med då 
byggnaden slutar fungera som härbre, eftersom man i och 
med plankan omöjliggjorde att ha ett kilat golv med 
överliggande halvklova. På C2 finns ett urtag i underkant mot 
D för halvklovan som ska täcka springan som uppkommer 
då golvet kilas, se bild 9. Urtaget sitter 94-127 cm från c-c 
CD-knut och är 4,5 cm högt. 

     
I de nedre stockarna på väggen finns spår efter kulhål där 
skotten huggits bort. På väggens nedre del finns även en 
mängd borrade hål. I stockarna C2-C5 och C7 finns ca 30-tal 
små borrhål samt ett fåtal i C11 och C14. De flesta hålen är 
placerade i höjd med gödselgluggen (se nedan). Hålen är 
koniska, ca 1,5 cm breda, och i vissa sitter dymlingar. Det 
finns även tre större hål i C5 placerade vid sidorna om 
gödselgluggen, samt ett i D8 med en kvarvarande dymling. 

 
Mitt på väggen finns en gödselglugg upptagen i C4 och C5, se 
bild 10. Gluggen är placerad 181-221 cm från c-c CD-knut 
och är 18 cm hög. Gluggen är förtäckt med en lucka på 
insidan. Väggen är något anfrätt nedanför gluggen. I överkant 
på C8 finns en mindre glugg med avfasningar vid var sida. 
Troligen har gluggen tagits upp för att få ljusinsläpp. 
 

 
 

I överkant på C16 och C18 finns två huggna horisontella 
urtag placerade under mittås, se bild 11. Urtagen har måtten 
45x6 cm i C16 och 40x4 cm i C18. Troligen har de haft 
funktionen för ljus- och luftinsläpp. 
 
På knutskallarna på B6 och B9 i BC-knut finns fällhuggen 
kvar. Knutskallarna på B10-B12 och D10-D12 sticker ut ca 
30-33 cm från vägg, vilket är mer än de övriga knutskallarna i 
knutkedjorna som endast sticker ut mellan 13-18 cm. De 
längre knutskallarna upplevs dessutom vara avhuggna, 
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Bild 11. Röstet är något instabilt, 
dels på grund av dåliga knutar, men 
även till följd av slätbilningen då 
dragen delvis huggits bort. Märk de 
vågräta urtagen. Jlm 06m70/2 

Bild 12. Knutskallarna på de tre 
översta stockarna i B- och D-vägg 
tycks ha haft ett ännu större utskott. 
Jlm 06m70/4 

möjligen avsågade, eftersom de har slätare yta i ändträet än de 
övriga och dessutom har avsmalnande fasningar, se bild 12. 
Antagligen har alltså B10-B12 och D10-D12 tidigare stuckit 
ut ännu mer än vad de gör nu.  
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Bild 13. Observera 
springan mellan 
stockarna D8 och D9. 
Jlm 06m70/5 

 
 Mittåsen sticker ut ca 19 cm, vilket inte är mer än vad de 

övriga åsarna sticker ut. Väggbanden sticker alltså ut mer än 
mittåsen. I änden på den 3:e sidoåsen mot B, från mittås 
räknat, finns något som ser ut att vara ett borrat hål, dock 
rötskadat. Den 5:e sidoåsen från nockåsen räknat mot B 
saknar knutskalle.  

 
D-vägg D-väggen har rötskador i de två översta stockarna, men är i 

övrigt i relativt gott skick. I likhet med B-väggen finns små 
kilar inslagna i några av stockarna, D8 och D9, ca 4-5 
st/stock. Även på insidan av väggbandet, D12, finns massor 
av små kilar inslagna. Kilarna är inslagna även där det inte 
finns sprickor. 

 
Syllstocken D1 tycks vara den äldsta syllen på byggnaden. 
Troligen är dock även denna syllstock utbytt, då den liksom 
de övriga har lite dålig passform mot överliggande stock. 
Mellan D8 och D9 finns en ca 1 cm bred glipa, vilket innebär 
att stockarna inte är dragna, se bild 13. Knutskallen på C6 i 
CD-knut har fällhugg.  

 

 
 

Takkonstruktion 

Åsar Det finns sju takåsar/takfall, se bild 14. Det ligger en ås 
mellan varje stockvarv i gavelröstena och de är inknutade i 
gavelröstet och hålls på plats genom ett hak i underkant. 
Åsarnas överkant ligger i liv med gavelröstet. På grund av 
stockar med klena dimensioner i gavelröstet sitter de yttersta 
sidoåsarna tätt intill väggbanden. Det är de yttersta åsarna 
som bär taket närmast takfot, inte väggbanden. 
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Bild 14. Takåsarna sitter 
tätt. Ås nr 3 från B 
skiljer sig från de övriga 
och är troligen utbytt. 
Jlm 06m55/23  

 
Åsarna är troligen av gran. Vissa åsar är savbarkade, medan 
det på vissa andra finns underbark kvar. Ås 1, 2 och 3 från 
D-vägg är dendrodaterade, och därmed fastställda 
originalåsar. Dessa tre åsar är i fullängd, vilket innebär att 
loftet alltså funnits från början. Samtliga övriga åsar, förutom 
nr 3 från B, upplevs som gamla och kan möjligen vara 
originalåsar. Ås 3 från B-vägg skiljer sig från de övriga genom 
att vara ojämn, kvistig och ha en barkig yta samt en knut som 
skiljer sig från övriga. Vid loftet finns flyttmärken på åsarna. 
Åsarna är numrerade med streckmarkeringar från 
väggbandet. Åsarna 2 och 3 från B samt åsarna 1, 2 och 3 
från D (vilka är original) saknar dock numrering. 

  
Raftkrokar Det finns 6 raftkrokar/ takfall av naturvuxen gran, vilka har 

dimensionen ca Ø 5-6 cm och är 80-83 cm långa. De yttersta 
raftkrokarna är placerade utanför gavelröstena, se bild 15. I 
väggbandets överkant finns huggna urtag för raftkrokarna. I 
raftkrokarna finns ett urtag som hakar i väggbanden och låser 
raftkroken, se skiss 4.  

 

 
 
 

Krokarna fortsätter under de två nästföljande takåsarna, där 
urtag också är huggna, se skiss 5 och bild 15. Urtagen för 
rafterna skiljer sig i ås nr 1 respektive nr 2. På ås 1 är urtagen 
kantiga och ca 9-10 cm breda, medan de på ås 2 är rundade, 

Skiss 4. Detalj av raftkrokarnas 
infästning i väggbandet, där ett urtag i 
raftkroken hakar i väggbandet. 
Anna Blomberg, arkitekt.  
Se bilaga för skalenlig ritning, nr 3 (6).  
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Bild 15. Raftkrokarna är 
fästa i hak i väggbanden 
och fortsätter vidare 
under ås nr 1 och 2. 
Jlm 06m55/30 

Bild 16. Urtagen för raftkrokarna är 
kantiga i ås nr 1 och rundade i ås nr 
2. Jlm 06m55/7 

se bild 16. Urtagen för raftkrokarna tyder på att krokarna har 
varit grövre, men det finns inga tydliga spår efter att de 
fortsatt ända upp i nock.  

 
Taktäckning Sågade takbräder med frästa vattspår, lagda som bottnar och 

lock i BD-riktning.  
 

 
 

 
 



Dokumentation av Karolinerladan, Singsjölandet 1:2 • 28 

 
 
 

Dörröppning 

Öppningen på A-vägg är 114 cm bred och 122 cm hög. 
Gåten är infälld mellan A3 och A10. Det första gåtspåret i A3 
är borrat, övriga gåtspår i A4-A9 har spräckts med ca 60-90 
cm djupa sprickor, se bild 18. Gåtarna är av ram- eller 
kransågat virke med täljda kanter, 12x3 cm, avsmalnande 
nedtill. I A3 och A10 mot B finns borrade hål, se bild 17. 
Hålen har av slitaget att döma varit för trägångjärn alternativt 
lås för en gåt.  
 

Skiss 5. Detaljsnitt genom D-vägg 
nära AD-hörn. Raftkrokarnas hak i 
väggbanden saknas. 
Anna Blomberg, arkitekt.  
Se bilaga för skalenlig ritning, nr 3 (6).  



Dokumentation av Karolinerladan, Singsjölandet 1:2 • 29 

Bild 18. Gåtspåret är spräckt, vilket 
gett en grov spricka. 
Jlm 06m55/21 

Bild 17. Detalj av borrat 
hål A10 vid gåtspår mot 
B-vägg. 
Jlm 06m55/22  

 

 
 

Interiört 

 Interiört uppvisar byggnaden en mängd spår, varav flera bör 
kunna sammankopplas med byggnadens tidigare 
användningsområden. Byggnaden används idag som 
gårdsmuseum och inrymmer en mängd föremål, vilka täcker 
en del av väggpartierna. 

 
Även på insidan av timmerväggarna finns en mängd kilar 
inslagna i stockarna. De små kilarna återfinns i både långvägg 
och rösten, främst i de övre stockvarven samt vid 
gödselgluggen. 
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Bild 19. A-väggen. Märk 
de två vertikala huggna 
spåren på var sida om 
dörröppningen, troligen 
efter avbalkning, samt 
urtagen i A11 efter ett 
mellanbjälklag. 
Jlm 06m55/15 

Nedan beskrivs de spår som enbart är synliga inifrån, 
genomgående hål som redan beskrivits i den exteriöra 
beskrivningen omnämns inte. 

 
A-vägg  På var sida om dörröppningen förekommer huggspår gjorda 

för att lättare få ut de inskjutna blykulorna. I A9, omkring 33 
cm från c-c AD-knut och 125 cm från golv, finns ett borrat 
hål, ca Ø 15 mm och 6 cm djupt. I hålet sitter en fyrkantig 
träplugg av björk, vilken möjligen kan ha använts som krok. 

 
Intill dörröppningen i del mot D finns ett mellan 5-10 cm 
brett likformigt hugget vertikalt spår i A2-A9. Det är ett 
relativt rakt spår, vilket tyder på att stockarna inte har 
förskjutits särskilt mycket sedan spåren höggs. Urtagen möter 
urtaget i A2 för halvklovan som legat över den kilade 
springan i golvet. Ett motsvarande hugget vertikalt spår finns 
på C-vägg i C2-C6. De huggna spåren i A2-A9 och med 
samma placering på motsvarande gavelvägg i C2-C8 tyder på 
att det har funnits någon slags avbalkning. 

 

 
 
Även på andra sidan dörröppningen, mot B, finns ett ca 5-8 
cm brett likformigt hugget vertikalt spår som går genom A2-
A6. Spåret lutar lätt mot dörren på grund av sättningar i 
byggnaden. De vertikala spåren är placerade ca 100-105 cm 
från c-c AB-knut. Ett motsvarande hugget vertikalt spår finns 
på C-vägg i C2-C7, vilket tyder på någon slags 
avbalkning/skiljevägg. 
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I överkant på A11 finns två urtag, ett på var sida om 
dörröppningen, se bild 19 och skiss 6. Urtagen är omkring 
12,5 cm breda, 8 cm höga och 6 cm djupa samt sitter 
placerade omkring 80 cm från långväggarna. Motsvarande 
urtag återfinns på C11, vilket tyder på att urtagen gjorts för 
mellanåsar och att det funnits något slags mellanbjälklag.  

 
I överkant på A17, stocken mellan de två stockarna som har 
huggna luft- och ljushål, finns ett ca 25 cm långt urtag. Detta 
urtag motsvaras av ett urtag i C17. Möjligen kan det ha varit 
för en hylla eller en slana för upphängning. 

 
B-vägg På B-väggen förekommer fyra olika märkningar (endast tre av 

dessa finns med på skiss 7 nedan), vilket tyder på att 
byggnaden varit nedmonterad åtminstone fyra gånger. 
Märkningen närmast A-vägg utgörs av romerska siffror där 
syllen inte är medräknad. Strax intill finns ännu en märkning 
som stämmer med dagens stockantal och där syllen är 
inräknad. Omkring en meter från denna finns ännu en 
märkning som också stämmer med dagens stockantal (ej 
inritad på skissen). En fjärde märkning finns ca 40 cm från C-
vägg, där de tre översta stockarna inte märkts. 

 
Ungefär mitt på väggen finns oliksidigt huggna vertikala spår 
genom B2-B6, se bild 20 och skiss 7. Mitt på väggen på B9 
finns två jämngrovt borrade hål, vilka är 95 mm djupa och Ø 
25 mm. I såten mellan B8 och B9 och strax därunder finns 
ett borrat hål, ca 25 cm från C-vägg. 

 

Skiss 6. Skiss av invändig A-vägg.  
Anna Blomberg, arkitekt.  
Se bilaga för skalenlig ritning, nr 2(6).  
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Bild 20. B-väggen. Märk 
vertikala huggspår efter 
avbalkning. 
Jlm 06m55/18 

 
 

  
 
 
 
C-vägg I likhet med B-väggen finns fyra uppmärkningsserier på C-

vägg, se skiss 8. Omkring 30 cm från c-c BC-knut finns en 
romersk numrering som börjar med I på C2 och fortsätter till 
C13. Därefter följer tre märkningsserier, från C2-C12 märkta 
med streck 1-11. Röstet saknar numrering. Däremot finns 
jack i flera av stockarna, som ett slags centrummått, de skiljer 
sig i sidled med ca 3-4 cm. 

 
På C-väggen finns tre uthuggna vertikala spår, se skiss 8. 
Spåret närmast B-vägg går genom C2-C7. Det finns 
ytterligare två vertikala uthuggningar för avbalkningar i C2-
C6 respektive i C2-C5. Spåren ser olika ut, både slarviga och 
mer noggranna, liksidiga och oliksidiga. De flesta av huggen 
har rak kant in mot rummet och snedkant utåt.  

 

Skiss 7. Skiss av invändig B-vägg.  
Anna Blomberg, arkitekt.  
Se bilaga för skalenlig ritning, nr 4 (6).  
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Bild 21. C-väggen. I 
C11 finns två urhugg. 
Motsvarande urhugg 
återfinns på A-vägg, 
möjligen efter ett 
mellanbjälklag.  
Jlm 06m55/16 

Bild 22. Gödselgluggen i 
C-vägg.  
Jlm 06m55/1 

 
 

Mitt på C4 och C5 finns en upphuggen trapetsformad 
gödselglugg, se bilderna 22 och 23. Vid sidorna av gluggen 
finns huggna falsar för en infällbar gödsellucka. Urtagen för 
luckan fortsätter även i C6. Luckan är sprättäljd (en typ av 
slätbearbetning av spräckt virke), huggen med fibern. Luckan 
är 27 cm hög, 41 cm bred nedtill och 50 cm i överkant. 
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Bild 23. Gödselgluggen 
har täckts för med 
luckan som kilas ner i 
spår på var sida om 
gluggen. 
Jlm 06m55/2 

 
 

Dessutom finns en mängd andra spår på C-väggen. I 
överkant på C8 finns en mindre glugg med avfasningar vid 
var sida. Troligen har gluggen tagits upp för att få ökat 
ljusinsläpp. I C9 finns ett borrat hål, Ø 25 mm, med plugg. 
Mellan stockarna C9 och C10 saknas drag, vilket bildar en 
springa mellan stockarna. I C11 finns två urtag, vilka 
samstämmer med placeringen av två urtag på A11. Troligen 
har de varit upplag för åsar till ett mellanbjälklag, se bild 21. I 
C11 finns även ett hugget fyrkantigt hål, ca 2 cm i kvadrat 
och ca 4 cm djupt. Stocken C12 mot BC känns sliten, som att 
något vasst slagits mot den. 
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Bild 24. D-väggen. De 
vertikala huggspåren, 
anas mitt på väggen. 
Jlm 06m55/17 

 
 
 
 
 
D-vägg I väggen finns en mängd små träkilar inslagna i stockarna. På 

D-väggen finns tre märkningsserier, en med romersk 
numrering som inte räknar med syllstock, samt två 
märkningsserier med streck som tar med syll, se skiss 9. 
Ungefär mitt på väggen finns streck på D5 och D6, vilka är 
svåra att förklara.  

 

 
 

Skiss 8. Skiss av invändig C-vägg.  
Anna Blomberg, arkitekt.  
Se bilaga för skalenlig ritning, nr 5 (6).  
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Mitt på väggen finns ett vertikalt huggspår som går i 
stockarna D2-D8, se skiss 9. Spåren är liksidiga och har 
troligen varit för någon slags avbalkning. Ett motsvarande 
spår återfinns mitt på B-väggen.  

 

 
 
 
 

Bedömning av det tekniska utförandet och metodkunnandet 

De spår som går att finna på en timmerbyggnad kan, utöver att ge ledtrådar 
om tidigare användningsområden, även berätta något om den person/-er 
som timrade byggnaden, hur väl timringstekniken behärskades och vilka 
verktyg som användes.  
 
Det är svårt att avgöra huruvida byggnaden timrats av en person eller om 
det har varit flera personer inblandade. Även att stockarna är väldigt 
eroderade går det att urskilja att det tekniska utförandet av timringen varit 
relativt bristfälligt. Den eller de som har timrat byggnaden tycks ha förstått 
hur timringstekniken går till och hur man rent teoretiskt gör för att få till en 
tät timring, det vill säga haft ett metodkunnande, men däremot inte rent 
praktiskt behärskat tekniken.  
 
Byggnaden är timrad av rundtimmer av furu med, övervägande, stor 
kärnandel. Urvalet av virke är av varierande kvalitet. En del av virket är 
krokigt, vilket av gliporna att döma synbarligen varit svårt att timra in i 
väggarna. Dragen mellan stockarna varierar från väldigt breda drag till helt 
avsaknad av drag. De flesta dragen är dock relativt välgjorda. På B-vägg 
mellan B8 och B9, och på C-vägg mellan C9 och C10 samt på D-vägg 
mellan D8 och D9 saknas drag mitt på väggarna, vilket gett en glipor på ca 
1 cm. Gliporna skulle även kunna förklaras av virkesbrist, det vill säga att 
det var svårt att hitta rakt virke, men det är svårt att tänka sig i dessa 
skogsrika trakter.  
 

Skiss 9. Skiss av invändig D-vägg.  
Anna Blomberg, arkitekt.  
Se bilaga för skalenlig ritning, nr 6 (6).  
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Bild 25. Detalj av knut. 
Vissa knutar är mycket 
glesa och tycks aldrig ha 
varit särskilt täta. 
Jlm 06m55/33 

Knutarna, som genomgående är rännknutar, är inte särskilt täta eller 
välarbetade, se bild 25. En del av virket vid knutarna har under åren vittrat 
bort, men troligen var knutarna relativt glesa redan från början. I vissa 
knutar syns tydliga originalhugg och ändå glipar knuten flera centimeter. 
Bredden på knutarna är olika och stämmer inte med topp och rot. Bredden 
på knutarnas bottenrännor varierar mellan 6-9 cm och överdelen i haket 
skiljer mellan 11-17 (15 topp) cm. Även lutningarna i haken skiljer sig åt. 
Urtagen i topp- respektive rotändarna skiljer sig sinsemellan åt. Det finns 
ingen således ingen logik i att urtagen i rot är bredare än de i topp.  
 

 
 
Fasningarna vid knutarna varierar. Delar av fasningen har försvunnit i 
samband med att utsidan har slätbilats, men underfasningarna på utsidan 
tycks ha haft en ”medellängd”. På insidan är underfasningarna kortare, ca 
15-20 cm från c-c i knut. En så kort fasning på en grov stock ger en ganska 
tvär fasning. Överfasning förekommer endast sporadiskt och saknas till 
stora delar. Överfasningen är visserligen inte nödvändig, men det förenklar 
och knuten blir dessutom tätare.  
 
Knutskallarna har ingen bearbetad form. På vissa knutskallar är fällhuggen 
ännu synliga. En annan teknisk brist är att knutkedjorna inte är raka, det vill 
säga saknar centrumlinje. De skeva knutkedjorna kan dock till viss del 
förklaras av förändringar i timmerstommen.  
 
Samtliga dessa uppenbara differenser mellan knutarnas utformning, 
fasningarna och knutskallarna tyder på viss brist av teknisk finess hos dem 
som timrade. 
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Tolkning och diskussion 
Karolinerladan är daterad till 1477-1478 och är alltså omkring 530 år 
gammal, vilket gör den till landskapet Jämtlands näst äldsta daterade 
timmerbyggnad. Under en så lång tidsperiod hinner en byggnad genomgå 
en mängd olika förändringar, såsom ändrad användning, underhåll och 
renoveringar, ombyggnader, etc. För att få kunskap om vilka förändringar 
en byggnad genomgått är själva byggnaden oftast den bästa källan. Vid en 
byggnadsundersökning dokumenteras alla spår som går att finna. Spåren 
ger ofta upphov till ytterligare frågor, men kan förhoppningsvis även ge en 
del svar.  
 
Det finns spår som tyder på att karolinerladan har genomgått flera olika 
förändringar, vilka kan ha genomförts exempelvis på grund av skador eller 
ändrad användning. Många av spåren är svåra att förklara. Nedan diskuteras 
några av de spår som dokumenterades på byggnaden i samband med 
byggnadsundersökningen.  
 
Tidigare användningsområden 
Vid undersökningen av karolinerladan uppdagades bland annat spår som 
berättade något om hur byggnaden tidigare har använts. Genom att tyda 
dessa spår kunde flera olika funktioner urskiljas, såsom loge, 
förvaringsbyggnad, fähus, hölada och gårdsmuseum. Byggnaden kan 
möjligen ha haft än fler användningar. 
 
Byggnadens utformning med ingången placerad vid ena gavelväggen, 
loftutskottet/gavelskullen ovan dörröppningen, det tidigare kilade golvet 
och spår efter invändiga avbalkningar ger antydningar på att byggnaden 
ursprungligen använts för förvaring, såsom ett härbre. Härbret fungerade 
som gårdens förrådsbyggnad där säd, mjöl, kött, fisk, husgeråd och/eller 
kläder kunde förvaras. Kilade golv är vanliga i härbren eftersom man ville 
ha byggnaden helt tät för att hålla skadedjuren borta. Spår efter 
avbalkningar (lårar, bingar) är också ett tydligt tecken på förvaring. 
Syllstockarna på karolinerladan är utbytta och berättar inget om hur den 
ursprungliga syllkonstruktionen kan ha varit utformad. Byggnaden kan 
mycket väl ha haft mushyllor och varit placerad på stolpar tidigare, vilket 
var vanligt på härbren i Jämtland.37 
 
Något som starkt talar emot att byggnaden fungerat som 
förvaringsbyggnad är de glesa knutarna och avsaknaden av drag mellan 
några stockar. Varför göra ett tätt golv om skadedjuren ändå kunde ta sig in 
genom knutarna/väggarna? Förutom i förvaringsbyggnader var täta golv 
vanliga även i logar. I logen tröskades säden direkt på golvet, därför var det 
viktigt att golvet var helt tätt så att sädesaxen inte kunde falla igenom. Hur 
täta väggarna var hade inte lika stor betydelse i en loge. Den otröskade 

                                                 
37 Raihle, Jan & Sten Rentzhog, 1975, Hus att vårda – Byggnadskultur i Jämtland Härjedalen, 
Fornvårdaren 13, Jämtlands läns museum, Östersund. 
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säden förvarades i kärvar innanför en logbalk, en avbalkning vid sidan av 
tröskgolvet. De vertikala spåren i väggarna på karolinerladan kan alltså vara 
spår efter avbalkningar för den otröskade grödan.  
 
Gödselgluggen på C-väggen, den ojämna slitningen på golvklovorna samt 
urtagen i golvet och takåsarna är spår som kan knytas till att byggnaden 
under någon period använts för djurhållning. Gödselgluggen är naturligtvis 
det säkraste tecknet på detta användningsområde, men även slitningen på 
golvklovorna fastställer denna funktion. En del av slitningarna på golvet 
tycks ha gjorts av klövar eller hovar. Vilka djur som hållits i byggnaden är 
dock svårt att veta. Urtagen i golv och takåsar skulle kunna förklaras som 
spår efter någon typ av inredning med stolpar stående mellan golv och tak. 
Spåren på väggarna efter avbalkningar skulle också kunna sättas i samband 
med den period då djur hölls i byggnaden, då såsom foderkrubba eller bås-
/kätte-avskiljare. 
 
Karolinerladan har även fungerat som hölada, vilket både fastighetsägaren 
och äldre fotografier kan intyga. Då det inte fanns tillräckligt med 
lagringsutrymme för höet hemma på gården, lagrades det slagna höet i en 
hölada på ängsmarken, för att sedan köras till gården under vintern. 
Möjligen användes karolinerladan som hölada från omkring år 1916, då den 
enligt uppgift ska ha flyttats ut på ängsmarken utanför gårdsbyggelsen i 
Sundsjöåsen, se diskussion på s. 14.  
 
Byggnaden flyttades till nuvarande plats i Singsjön under mitten av 1970-
talet och används sedan dess som gårdsmuseum för jordbruks- och 
skogsredskap från granntrakterna. 
 
Golv 
Golvet är en utsatt del av byggnaden, dels då det ligger nära marken och på 
så vis kan komma i kontakt med markfukten, dels då det utsätts för både 
belastning och slitage. Det är osäkert om golvet är lika gammalt som 
byggnaden.  
 
Borrhålen i sidorna på golvklovorna tyder på att golvet har varit dymlat. Då 
golvet var dymlat behövdes troligen ingen golvås, eftersom dymlingarna 
förutom att ge ett tätt golv även torde ha gett en viss stabilitet åt golvet. 
Om golvet har varit dymlat samtidigt som det varit kilat är svårt att veta, 
men om så vore fallet bör det ha gett ett väldigt tätt golv.  
 
Golvklovorna har olika slitage och flera olika numreringar, vilket tyder på 
att de har legat i en annan/andra ordning(ar) tidigare. På vissa klovor 
förekommer tre olika märkningar. Det är svårt att veta hur klovorna 
ursprungligen har legat, liksom hur de har legat då byggnaden använts som 
härbre, fähus respektive hölada. Golvklova 6, 7 och 8 från D-vägg räknat 
sticker ut ca 25-30 cm utanför A-vägg, snett mittför dörröppningen mot B-
vägg. Möjligen kan flera klovor ha stuckit ut tidigare, men sedan sågats av. 
Det är möjligt att vissa klovor kan ha vänts i samband med någon flyttning. 
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För att få större klarhet i hur golvet legat tidigare måste alla föremål tas ur 
byggnaden. Det skulle även underlätta att plocka ur golvet, eftersom det då 
är möjligt att plocka om klovorna efter de olika märkningarna och på så vis 
kunna sätta olika spår på klovorna, såsom hackspår, slitningar och urtag, i 
relation till de olika användningsområdena.  
 
Stomme 
En jämförelse mellan fotot från 1948 med hur byggnaden ser ut idag visar 
att syllstocken A1 inte är densamma, då ändarna skiljer sig åt. Den 
nuvarande syllstocken har dock ett liknade urtag på undersidan som 
syllstocken på fotot från 1948, där urtaget gjorts för grundstenen på 
platsen, se bilderna 26 och 27. Möjligen kan A1 ha bytts medan ladan stod i 
Sundsjöåsen och sedan vänts när den flyttades till Singsjön. Det är svårt att 
avgöra huruvida den nuvarande syllstocken B1 är densamma som syns på 
fotot från 1948. 
 

 

 
I flera av stockarna i väggarna, främst på de övre stockvarven, finns små 
träkilar inslagna.38 Kilarna kan vara placerade där av olika orsaker. En 
tänkbar förklaring skulle kunna vara att man spänt eller hängt upp något 
med hjälp av kilarna. En annan att man slagit in dem för att tvinga den del 
av timret som ligger under sprickan nedåt, för att på så vis täta en glipa 
längs draget.39 Det är dock svårt att tänka sig att den senare förklaringen 
skulle gälla för småkilarna i karolinerladan, då de är alltför små för att göra 
någon märkbar skillnad.  
 
I stockarna C2-C5 och C7 finns ca 30-tal hål samt även ett fåtal i C11 och 
C14 på utsidan av stommen. De flesta hålen är placerade i höjd med 
gödselgluggen. Hålen är koniska, ca 1,5 cm breda, och i vissa sitter 
dymlingar/pluggar inslagna. Det kan ha funnits ännu fler borrhål som 
skulle kunna ha försvunnit i samband med slätbilningen av väggen. Det 
finns ingen självklar förklaring av dessa hål, men möjligen kan de sättas i 
samband med byggnadens funktion som fähus. Hålen skulle då kunna ha 

                                                 
38 Liknande träkilar återfanns i väggarna på dubbelboden i Sidsjö i samband med 
byggnadsdokumentationen år 2006. 
39 Carlsson, Robert & Johan Mårtensson, …knuten tät och väggen slät…, Ur: Byggnadskultur 
nr 2/2001, Svenska byggnadsvårdsföreningen. 

Bilderna 26 & 27. Jämför 
syllstockarna, foton från 
1948 respektive 2006. 
Möjligen är det samma 
syllstock som vänts. 
Förstorade detaljutsnitt 
från fotona: Foto nr: A 
1914, Jämtlands läns 
museums bildarkiv & 
Jlm 06m55/26 
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varit för en panel vid gödselgluggen, för att skydda väggen från den 
emotliggande gödselhögen. 
 
Taket 
Vid A-väggen sticker knutskallen på D-väggens väggbandskalle (D12) ut 28 
cm från vägg, mittåsen har ett utskott på 34 cm och B-väggens 
väggbandsskalle (B12) 23 cm. Det är omkring 10 cm mer än övriga 
knutskallar och åsar sticker ut. Åsarna tycks dessutom vara i originallängd, 
alltså inte förkortade i efterhand. Utskotten på väggband och mittås kan 
tyda på att taket har haft ett kraftigare takutskott mot A tidigare, men det 
kan likväl tyda på en estetisk ambition.  
 
Vid C-väggen ser det lite annorlunda ut. Knutskallarna på B10-B12 och 
D10-D12 sticker ut ca 30-33 cm från C-väggen, vilket är omkring 15-20 cm 
mer än de övriga knutskallarna i knutkedjorna. De längre knutskallarna 
upplevs dessutom vara avhuggna, möjligen avsågade, eftersom de har 
slätare yta i ändträet än de övriga och dessutom har avsmalnande fasningar. 
Troligen har alltså B10-B12 och D10-D12 tidigare stuckit ut ännu mer än 
vad de gör nu, vilket skulle kunna tyda på takutskottet tidigare varit större. 
Ett kraftigare takutskott kräver att även mitt- och sidoåsarna varit längre. 
Ytan på åsarnas ändträ tyder på att de har blivit avkapade. Åsändarna har 
en mycket utsatt placering och torde således annars ha varit i sämre skick. 
Troligen var alltså takutskottet vid C-gaveln betydligt större från början. 
 
En mer ingående diskussion angående tidigare takkkonstruktion på 
karolinerladan finns i åtgärdsförslaget upprättat 2007. Ett utdrag av 
åtgärdsförslaget finns som bilaga till denna rapport, se bilaga 3.  
 
Dörröppning 
Dörröppningen tycks ha genomgått ett flertal förändringar och även haft 
flera olika dörrar/täckningar. Dörröppningen upplevs vara uppförstorad då 
den är relativt bred och hög för att vara på en så liten byggnad. Möjligen 
ville man bredda och försänka dörröppningen då byggnaden användes för 
djurhållning. De spräckta gåtspåren är djupgående och upplevs som brutala, 
men de är troligen utförda i samband med nytimringen då spräckning i 
torrt virke torde vara besvärligt. På Boddas bönhus i Bodsjö, daterat till 
1291, är gåtarna spräckta och dessa har tolkats som ursprungliga.    
 
Troligen har de spräckta gåtspåren gjorts i samband med förstorningen. för 
att göras i samband med nytimring av ett härbre, som var en byggnad som 
vanligtvis ägnades relativt stor omsorg.  
 
De borrade hålen, troligen för trägångjärn, tycks höra samman med 
tröskelns nedsänkning och torde ha hört till en inåtgående trädörr. På 
fotografierna av byggnaden från 1929 respektive 1948, se bilderna 28 och 
29, tycks öppningen istället vara förtäckt med liggande bräder som fällts 
ned i spår i öppningens sidor.  
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På undersidan av gavelskullens golvklovor, på var sida om dörröppningen, 
finns huggna urtag i AC-riktning. I det uthuggna spåret mot B sitter en 
”låskil”, som har haft funktionen att hålla kvar det som har varit infällt i 
spåren. Det är svårt att veta vad urhuggen gjorts för. Möjligen kan de ha 
gjorts för någon typ av avbalkning på var sida av ingången, som ett 
vindfång. Det är också tänkbart att golvklovorna stuckit ut längre vid A-
vägg och att man genom avbalkningar skapat två mindre utrymmen vid var 
sida av ingången.  
 

   
 
 
 
 
 
Invändiga spår 
På samtliga väggar finns vertikalt urhuggna spår som löper från stocken 
närmast golv och genom fyra upp till åtta stockar på väggen. Dessa spår 
tyder på att det funnits någon typ av avbalkningar i byggnaden. På A- och 
C-väggarna finns två respektive tre urhugg (möjligen ett felhugg) som 
placeringsmässigt tycks höra samman, se skiss 10, och som troligen skapat 
låga skiljeväggar för lårar utmed långväggarna. Spåret på A-vägg mot B 
lutar, vilket inte spåret på andra sidan dörröppningen gör. Detta skulle 
kunna tyda på att spåret mot B kan vara gjort tidigare än spåren i del mot 
D. På B- och D-väggarna finns ett vertikalt spår mitt på väggarna. Kanske 
kan dessa ha gjorts för mellanväggar i de större avbalkningarna, se skiss 10. 
 
Spåren på A- och C-vägg mot D är placerade mittför urtaget i A2 och C2 
för halvklovan som täckt springan i golvet. Det finns en poäng med att 
förlägga avbalkningen över halvklovan på golvet, eftersom denna då tyngs 
ned och tätar över springan. Man kan därmed tänka sig att avbalkningarna 
funnits under den period då golvet var kilat, d.v.s. då den användes som 
förvaringsutrymme, vilket kan te sig rimligt. Möjligen fanns det då 
sädesbingar eller lårar försedda med lock. Man kan också tänka sig att 
spåren kan sättas i samband med den period då byggnaden användes för 
djurhållning, exempelvis för kättar eller bås. 

Bilderna 28 & 29. Detalj av dörröppningen på karolinerladan år 1929 respektive 1948. 
Öppningen täcks av liggande bräder som fällts ned i spår på sidorna. 
Förstorade detaljer från fotona: ”Gammalt häbre från Åsens by, Sundsjö” taget av 
Bernhard Jonsson 25/9 1929 & fotonr: A 1914, Jämtlands läns museums bildarkiv.  
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I överkant på A11 finns två huggna rektangulära urtag, ett på var sida om 
dörröppningen, ca 80 cm från långväggarna. Motsvarande urtag med 
likartade placeringar återfinns på C11. Det är tänkbart att två bjälkar/slanor 
lagda i AC-riktning vilat i urtagen. Dessa kan ha haft funktionen att enbart 
hänga saker i, men de kan också ha utgjort mellanbjälklag för en övervåning 
varifrån gavelskullen nåtts. Golvet ovan mellanbjälklaget skulle i så fall ha 
legat i nivå med stock A11 överkant. A11 är den stock där gavelskullen har 
sitt utskott, varför övervåningens golv därmed skulle ha utgjort en 
fortsättning av gavelskullens. 
 
I överkant på A17, stocken mellan de två stockarna som har huggna luft- 
och ljushål, finns ett ca 25 cm långt rektangulärt urtag. Urtaget motsvaras 
av ett liknade urtag på C17. Dessa urtag är troligen gjorda för en hylla eller 
en slana lagd i AC-riktning. Om man tänker sig att byggnaden har haft två 
våningar, innebär det att denna hylla varit ca 1 meter ovan golvet på 
övervåningen. 
 
I överkant på A16 och A18 finns ett flertal huggna små kilformade spår 
mitt på stockarna. I överkant på C16 och C18 finns två huggna horisontella 
urtag, även dessa placerade mitt på stockarna. Urtagen har troligen gjorts 
för att få ljus- och luftinsläpp. Ljusinsläppens placering högt upp på 
gavelväggarna stödjer idén om att byggnaden tidigare haft två våningar. 
Utan någon öppning för ljusinsläpp torde övervåningen varit väldigt mörk.  
 

Skiss 10. Planritning där de vertikala urhuggen i väggarna är 
inritade. De rödstreckade linjerna anger hur avbalkningarna 
möjligen kan ha sett ut.  
Anna Blomberg, arkitekt.  
Se bilaga för skalenlig ritning, nr 1(6).  
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Återstående oklarheter 

Byggnadsundersökningen av karolinerladan har gett nya kunskaper om 
byggnaden och ökad förståelse för dess historia. Det kvarstår dock en del 
oklarheter. Vissa kan möjligen få sina lösningar efter ytterligare 
efterforskningar, medan andra troligen kommer förbli oförklarliga. 
 
En sådan till synes oförståelig oklarhet är den uppenbara diskrepansen 
mellan byggnadens ursprungliga användning som förvaringsbyggnad och 
byggnadens hantverksmässigt relativt stora brister. Vid byggandet av en 
förvaringsbyggnad torde något av det viktigaste vara att få en tät byggnad 
för att hålla skadedjur borta, vilket är anledningen till det kilade golvet. Hur 
kan man då förklara de springor som finns, dels i knutarna, men även 
mellan stockarna i väggarna? Mellan B8 och B9 saknas draget mitt på 
stocken, vilket gett en omkring 50 cm lång springa. En motsvarande 
springa finns mellan stockarna D8 och D9. Kan det ha funnits någon tanke 
bakom dessa springor? Är det endast slumpen som avgjort att springorna 
hamnat mittför varandra eller finns det någon praktisk anledning till detta?   
 
En annan tveksamhet som undersökningen inte kunnat ge svar på är hur 
den tidigare takkonstruktionen kan ha sett ut.40 Vid undersökningen kunde 
endast ett fåtal spår sättas i samband med en tidigare takkonstruktion, dock 
utan att ge någon entydig bild av hur taket sett ut. Flera av takåsarna är 
daterade som originalåsar och är i relativt bra kondition, vilket tyder på att 
det legat en bra och tät taktäckning. Vilken täckning taket har haft är dock 
svårt att veta. Raftkrokarna tycks av urtagen i väggband och åsar att döma 
funnits länge, möjligen från början. Urtagen för rafterna i väggbanden tyder 
dock på att krokarna har varit grövre tidigare, vilket kan tyda på att det 
dåvarande taket varit relativt tungt. Har byggnaden haft en taktäckning som 
krävt ett undertak? Hur har detta i så fall sett ut? Väggbanden och 
takåsarnas ändar mot C tyder på att takutskottet varit större tidigare, varför? 
Varför tycks takutskotten vid gavlarna varit olika stora? För att få klarhet i 
hur den tidigare takkonstruktionen sett ut krävs vidare efterforskningar, 
särskilt då den nuvarande taktäckningen nedmonterats. 

                                                 
40 En fördjupad diskussion om tidigare taktäckning finns att läsa i åtgärdsförslaget för 
karolinerladan.  
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Bild 30. A-vägg.
Jlm 06m55/26 

Bild 31. B-vägg.
Jlm 06m55/27 
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Bild 32. C-vägg.
Jlm 06m55/28 

Bild 33. D-vägg.
Jlm 06m55/29 
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Bilaga 1 – Karta från laga skifte 1862-1864 
Laga skifte genomfördes i Åsens by mellan 1862-1864 och i samband med denna förrättning upprättades en karta över byn. Vid denna tid stod karolinerladan troligen nära eller mitt bland den övriga gårdsbebyggelsen 
på fastigheten Sidsjö 1:6, Nils-Olof Mattsons gård. Kartbilden nedan är ett detaljutsnitt av kartan från laga skiftet. Gårdsbebyggelsen på Nils-Olof Mattsons gård är inringad. Platsen där karolinerladan stod innan den 
flyttades till Singsjön på 1970-talet utpekas av pilen. Märk att det står en byggnad på denna plats. (Historiskt kartmaterial, © Lantmäteriet, Dnr FA 2006/390) 



 

Bilaga 2 – Ekonomiska kartan  
Kartbilden nedan är ett detaljutsnitt av den ekonomiska kartan av byn Sundsjöåsen. Kartan grundar sig på flygfotografering utförd 1963 och själva kartläggningen var slutför 1967. Vid denna tid stod karolinerladan 
ännu kvar i Sundsjöåsen, på den plats dit den sägs ha flyttats 1916. Karolinerladan är markerad på kartan med en röd ring. Handskriven text och svarta ringar samt kryssmarkeringar anger fornlämningar och andra 
kulturhistoriska lämningar. (Ekonomiska kartan, kartblad; ”18F BRÄCKE 9d SUNDSJÖÅSEN”, © Lantmäteriet, Ärende nr MS 2006/02204) 
 



 

Bilaga 3 – Takkonstruktioner 
Följande text är ett utdrag ur åtgärdsförslaget för restaurering 
karolinerladan angående tidigare takkonstruktioner. 
 
Diskussion kring alternativ taktäckning  
Det är svårt att veta vilken taktäckning byggnaden har haft från början. 
Flera av åsarna har daterats, vilket visat att de är ursprungliga och med 
tanke på hur välbevarade dessa åsar är måste det ha legat en bra och tät 
taktäckning på byggnaden.  
 
Raftkrokar tycks ha funnits länge, möjligen från början. Urtagen för 
rafterna i väggbanden tyder dock på att krokarna troligen har varit grövre 
tidigare (se skiss 3), vilket i sin tur kan tyda på att taket varit relativt tungt. 
För att bli mer stabila kan man tänka sig att raftkrokarna kan ha haft något 
slags stöd mot exempelvis väggbandet, men några spår efter en sådan 
konstruktion kunde inte hittas vid dokumentationen. För en 
takkonstruktion utan raftkrokar skulle det ha krävts någon slags 
vågbordskonstruktion, men några spår efter ett vågbord har inte kunnat 
dokumenteras.  
 
Undersökningen av byggnaden gav få ledtrådar till hur den ursprungliga 
takkonstruktionen kan ha sett ut. Åskonstruktionen med raftkrokar leder 
dock fram till två tänkbara taktäckningar, nävertak eller planktak.  
 
Ett nävertak kräver ett undertak att lägga nävern mot. Man kan inte vara 
helt säker på hur undertaket varit utformat. Eftersom taket är relativt litet 
och takåsarna sitter tätt är det möjligt att taktron legat i samma riktning 
som åsarna, d.v.s. halvklovor som lagts i AC-riktning som utfyllnad mellan 
åsarna och på så vis bildat ett undertak, se skiss 4. Utanför väggbanden kan 
en halvklova eller planka legat nedfälld i raftkrokarna, och därmed skapat 
en fortsättning av undertaket vid takfoten. Eftersom takåsarna ligger i liv 
med röstena har eventuella halvklovor slutat innanför röstena. Hur 
undertaket kan ha sett ut vid gavlarnas takutskott är svårt att veta.  
 

 

Skiss 4. Detalj av nävertak med täckning av 
takved. Halvklovor har lagts som utfyllnad 
mellan åsarna och på så vis skapat ett 
undertak för nävertätskiktet. (Ur: Eric 
Festins ritningssamling, ritning nr 207, 
Jämtlands läns museums arkiv.) 



 

 
Man kan även tänka sig ett undertak av spräckta halvklovor/plank som har 
legat i BD-riktning ovanpå takåsarna och över väggbandet samt vilat mot 
en stoppbräda liggande mot raftkrokarna, se skiss 5. De nedersta takåsarna 
närmast väggbanden ligger dock högre än själva väggbanden, vilket innebär 
att undertaket därmed skulle hamna relativt högt i förhållande till 
raftkrokarna (som är nedfällda i väggbanden).  

 
 
 
 
 
Ovanpå undertaket kan ett tätskikt av näver ha legat. För att hålla nävern 
på plats samt för att skydda mot uttorkning kan ett ytskikt av torv, se skiss 
6, eller takved av kluvna halvklovor legat. Takveden kan ha sammanfogats 
på olika sätt upptill. En stopp-/mullbräda vilande mot raftkrokarna har 
hållit taktäckningen på plats.  
 

 
 
 
 
 
En annan tänkbar taktäckning är ett planktak av spräckt virke, se skiss 7. 
De spräckta plankorna, med eller utan hyvlade vattspår, kan ha legat som 
bottnar och lock i BD-riktning mot en stoppbräda, som i sin tur hållits på 
plats av raftkrokarna. Plankorna på det ena takfallet har troligen varit längre 
och skjutit ut över det andra takfallet ovan nock. Takplanken kan ha haft 
olika typer av låsningar/knäppningar över nock. Knäppningen kan ha skett 
exempelvis med tappar och dymlingar eller med en vriden lösning. 
Alternativt kan planken ha hållits på plats av stenar, se skiss 7, eller av sin 
egen vikt. 

Skiss 5. Detalj av undertak som går över väggbandet och vilar mot en stoppbräda vid 
raftkrokarna. (Ur: De nordsvenska timmerhusens konstruktion – Tak, Nordsvenskt 
träbyggande. Skiss av Blomberg & Linscott Arkitekter AB.) 

Skiss 6. Nävertak med torvtäckning. Observera att undertaket ligger i en fals i väggbandet, 
vilket skiljer sig från karolinerladan. (Ur: De nordsvenska timmerhusens konstruktion – 
Tak, Nordsvenskt träbyggande. Skiss av Blomberg & Linscott Arkitekter AB.) 



 

 
 

  
 
 
 
 
 
Utifrån den undersökning som gjorts av byggnaden tycks de ovan 
beskrivna taktäckningsalternativen vara möjliga. Då det nuvarande 
brädtaket demonteras kan dock nya spår upptäckas som kan ge ytterligare 
information om hur den tidigare takkonstruktionen kan ha sett ut.  
 

Skiss 7. Planktak med raftkrokar. På den illustrerade byggnaden hålls planken på plats av 
stenar som tynger ned taktäckningen. Det finns flera andra tänkbara lösningar. (Ur: Eric 
Festins ritningssamling, ritning nr 207, Jämtlands läns museums arkiv.) 



 

Bilaga 4 – Ritningar 
Härefter följer de ritningar i sin helhet som arkitekt Anna Blomberg 
upprättade i samband med byggnadsdokumentationen av karolinerladan. 
 
 














