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Förord 
 
Detta är den första antikvariska rapporten från forskningsprojektet Kyrkobyggandets 
konjunkturer i Jämtland. Projektet, som bedrivs sedan 2011 av undertecknade forskare 
med stöd från Landsprosten Erik Anderssons minnesfond, syftar primärt till att 
med dendrokronologisk metod få fram fler dateringar av kyrkor byggda före 1600 i 
Jämtland. Det övergripande målet är att skapa bättre förutsättningar för att 
analysera kyrkobyggandets ”konjunkturer” i Jämtland sedan tidig medeltid, det vill 
säga variationer över tid när det gällde hur mycket som investerades i ny- och 
ombyggnation av kyrkor i det jämtländska samhället. 

I rapporten presenteras resultaten av dendrokronologiska undersökningar 
genomförda under projektets första etapp, 2011–2012. Undersökningarna har gällt 
trävirke i Näs och Mattmars kyrkor, samt återanvänt trävirke i Kyrkås gamla kyrka 
härrörande från en äldre byggnad. I rapporten redovisas inte enbart förfarandet vid 
provtagning samt de dendrokronologiska analysresultaten, utan stor vikt läggs också 
vid att analysera de daterade trämaterialens byggnadshistoriska sammanhang. I fallet 
Kyrkås har detta resulterat i upptäckten av en i antikvarisk mening tidigare okänd 
träkyrka från 1100-talet. Rapporten inleds med en forskningshistorisk bakgrund och 
en utförligare beskrivning av projektet syfte och mål. 

Björn Olofsson har utfört allt fältarbete, gjort ritningar och svarat för 
textavsnitten som beskriver de undersökta objekten och provtagningarna. 
Inledningen och avsnitten med frågeställningar till de olika delundersökningarna har 
skrivits av Olof Holm, medan de mera tolkande och utvärderande avsnitten har 
skrivits av bägge författarna ihop. 

Under arbetets gång har hjälp erhållits från flera håll. Timmerman Jerker Jamte 
har biträtt i samband med dokumentationen av taklaget i Kyrkås gamla kyrka. 
Dendrokronologiska analyser har utförts av Hans Linderson, Nationella laboratoriet 
för vedanatomi och dendrokronologi, Lunds universitet. En granskning av 
rapporten har gjorts av projektets vetenskapliga referensgrupp, bestående av fil.dr 
Göran Tagesson, Riksantikvarieämbetet, Linköping, tf länsantikvarie Jan Eriksson, 
Länsstyrelsen Östergötland och universitetslektor Øystein Ekroll, Norges teknisk-
naturvitenskapelige universitet, Trondheim. Ledamöterna i bedömningskommittén 
för Landsprosten Erik Anderssons minnesfond har beviljat medel till projektet. Till 
alla dessa riktar vi härmed ett varmt tack. 

I en andra etapp av projektet kommer enligt planerna trävirke i Hallens, Marby 
gamla, Myssjö och Ragunda gamla kyrkor att undersökas. 

 
Östersund och Stockholm 10 oktober 2013 
 
Björn Olofsson 
1:e antikvarie, Jamtli 
 
Olof Holm 
Fil.dr, redaktör, Riksdagsbiblioteket 
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Inledning 
 

Beskrivning av forskningsläge och projektets syfte 

I landskapet Jämtland fanns vid 1500-talets mitt 38 sockenkyrkor (fig. 1). Därutöver 
fanns ett litet antal kyrkor eller kapell utan sockenkyrkostatus. Av sockenkyrkorna 
var de allra flesta på den tiden stenkyrkor – endast en handfull var träkyrkor. Längre 
tillbaka i tiden hade dock fördelningen mellan stenkyrkor och träkyrkor i landskapet 
varit jämnare. Att stenkyrkorna efterhand kom att dominera var en följd av att 
stenmaterialet föredrogs när äldre träkyrkor skulle ersättas av nya, större kyrkor 
(Holm 2001). 

Dateringarna av dessa kyrkor har länge varit oklara. Visserligen har det bland de 
ännu bevarade stenkyrkorna gått att urskilja en äldre grupp ”romanska” kyrkor med 
smalare kor och en yngre grupp ”gotiska” kyrkor med rektangulär planform, men 
hur de närmare skall dateras har ofta varit svårt eller omöjligt att avgöra. Den 
huvudsakliga förklaringen härtill är att de medeltida kyrkorna i Jämtland som regel 
var enkelt byggda, vanligtvis helt utan ornamental utsmyckning eller 
stenhuggeriarbeten av det slag som skulle kunna ligga till grund för dateringar på 
konstvetenskaplig grund. 

Förslag till dateringar finns i litteraturen, men divergerar ofta sinsemellan och 
bygger inte sällan på bräcklig grund. Till exempel menade Henrik Cornell (1918, s. 
31–52) att de första kyrkorna i Jämtland, liksom i andra norrländska landskap, var 
tornförsedda stenkyrkor. Dessa skulle ha byggts under 1100-talet, menade han, 
medan det stora flertalet sockenkyrkor skulle ha tillkommit först på 1200-talet. De 
förstnämnda kallar han ”missionskyrkor” och deras torn var avsedda som 
fortifikatorisk utrustning för att skydda mot dem som gjorde våldsamt motstånd 
mot kristendomens införande. För Cornell var det således idéer om hur 
missionsarbetet gick till som utgjorde grunden för en kronologisk skiktning av 
kyrkorna. Liknande tankar fördes fram av Bertil Berthelson i flera artiklar (t.ex. 
1942, 1963). Men enligt honom var de fortifikatoriska kyrkorna inte enbart 
befästningar med ändamål att ”skydda kristna utposter”, utan även ”skydd för de 
vägfarande utmed den stora huvudleden från Tröndelagen till svenska kustlandet”. 
Dessa slutsatser får betecknas som vetenskapligt otillfredsställande, eftersom de 
bygger på förutfattade meningar om samhällets karaktär och historiens förlopp. 

Nils Ahnlund å sin sida (1948, s. 128, 132) gissade att de äldsta kyrkorna i 
Jämtland var träkyrkor och att en av de första stenkyrkorna var Hackås kyrka, 
tillkommen ”med viss sannolikhet” under 1100-talets förra hälft eller mitt. Några 
belägg för en generation av träkyrkor före stenkyrkorna hade han dock inte och när 
det gällde Hackås kyrka byggde hans tidiga datering på förekomsten av absid på 
kyrkans smalare kor. Att kyrkor med absidförsedda kor generellt skulle vara äldre än 
kyrkor med rakslutna kor var länge en utbredd uppfattning inom forskningen, som 
dock visat sig vara dåligt underbyggd (Wienberg 1997). 

Boel Almqvist, som 1984 utkom med en värdefull översikt över Jämtlands 
medeltida kyrkor, påpekade (s. 25–31) att vissa rakslutna korkyrkor i Jämtland 
företer likheter med 1100-talskyrkor i Tröndelag, något som skulle kunna tyda på att 
åtminstone en del av dem tillkommit relativt tidigt, möjligen redan på 1100- 
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Fig. 1. Jämtlands sockenkyrkor vid 1500-talets mitt. 
 
 
talet.1 Ann Catherine Bonnier förordade dock i en artikel 1995 en mera försiktig 
ståndpunkt. Hon menade där (s. 118) att ”förmodligen” inga stenkyrkor i Norrland 
byggts förrän i början av 1200-talet. När detta uttalande gjordes fanns ännu inga 
dendrokronologiska dateringar av norrländska romanska stenkyrkor att tillgå. 

När det gäller stenkyrkorna med rektangulär planform (salkyrkorna) i Jämtland, 
menade Boel Almqvist (a.a., s. 34, 103, 216) att de mera långsmala utgör ett äldre 
skikt, kanske från 1200-talets slut, medan de proportionellt sett bredare 
representerar ett yngre skikt. Vanligtvis anger hon dateringen ”13- eller 1400-talen” 

                                                            
1 Likheterna med de trönderska stenkyrkorna har senare nyanserats av Brendalsmo & Bonnier 2009. 
Dessa författare konkluderar (s. 124) att ”på de grunnleggende områdene” är jämtländska 
stenkyrkors likheter med det övriga beståndet av stenkyrkor i Sverige större än likheterna med 
stenkyrkor i Tröndelag. Författarnas slutsats gäller både äldre och yngre medeltidskyrkor. 
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för kyrkor tillhörande den senare gruppen (t.ex. för Kyrkås gamla kyrka, s. 143). 
Mot detta kan invändas att en av de mera långsmala salkyrkorna i Jämtland, 
Ragunda gamla kyrka, är byggd med tegel runt portal och fönster i östmuren, vilket 
Almqvist själv (a.a., s. 14) pekar ut som ett senmedeltida drag. Detta tyder på att 
långsträckt planform utgör ett osäkert dateringskriterium när det gäller de 
rektangulära salkyrkorna (jfr Holm 2003, s. 80). 

Dessa exempel ur litteraturen visar hur forskare länge bara kunde treva sig fram, 
när det gällde att datera jämtländska kyrkor. Endast i enstaka fall har det funnits ett 
mera handfast dateringsunderlag att tillgå – men då har å andra sidan inte alltid 
vederbörliga källkritiska hänsyn tagits. Som exempel kan nämnas den träkyrka som 
1982 kunde beläggas arkeologiskt under golvet i nuvarande Mattmars kyrka. Med 
utgångspunkt i ett antal C14-analyser daterades denna kyrka till tiden omkring 1000-
talets mitt i litteraturen (Sundström 1989b, s. 151 och i anslutning till honom bl.a. 
Nilsson 1996, s. 129 f. och Brink 1996, s. 160; 2013, s. 24 karta 2). Denna datering 
bygger dock på de okalibrerade C14-värdena. De kalibrerade värdena talar snarare 
för en datering till 1100-talet (Holm 2003, s. 48; 2006, s. 133 not 37).2 

Bristen på dateringsunderlag har medfört att det tidigare har varit svårt att 
använda kyrkobyggnader äldre än 1500-talets slut i Jämtland som historiskt 
källmaterial. Det har till exempel varit omöjligt att uttala sig om kyrkobyggandet 
varit mera omfattande under vissa århundraden jämfört med andra under 
medeltiden och 1500-talet. Att analysera de romanska kyrkornas tillkomst i 
förhållande till kristnandeprocessen har varit vanskligt, likaså att försöka relatera 
yngre nybyggnationer och utvidgningar av kyrkor till befolkningsförändringar eller 
till andra historiska skeenden. Sedan 1990-talet har dock förutsättningarna ändrats, 
tack vare att man lyckats datera några kyrkor med dendrokronologisk metod. Hittills 
har sex stenkyrkor kunnat dateras, varav tre med smalare kor och tre med 
rektangulär planform (tab. 1 resp. 2).3 

                                                            
2 Märk att Sundström själv påpekar detta i sin otryckta grävrapport (i JLM, s. 15), som synes ha blivit 
klar först efter att ovannämnda artikel från 1989 gick i tryck. 
3 Här räknas endast in dateringar av själva kyrkorummen (kor och långhus). Utöver dem har den 
murade sakristian i Frösö kyrka undersökts, vilken visat sig vara en tillbyggnad från troligen 1500-
talets första decennium. Brev från Thomas Bartholin till O. Storsletten och P. Sjömar 9/3 1993 
(kopia i JLM). Det bör påpekas att dateringen av Ragunda gamla kyrka får betecknas som osäker, se 
anmärkning vid tabell 2. 
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Tabell 1. Dendrokronologiskt daterade ursprungliga taklag i jämtländska stenkyrkor med 
smalare kor (undersökningar gjorda före 2011) 
Kyrka Byggnads-

del 
Taklagets 
datering 

Dateringsunderlag Referenser 

Åre koret efter 1155, trol. 
senast 1160-
talet 

ett prov utan vankant men med 54 årsringar 
splintved; yttersta årsringen 1155 synes ha 
legat nära vankanten 

Linderson 2010; 
Olofsson 2010 

 långhuset trol. senast 
1160-talet 

två prover utan vankant men med delar av 
splintveden kvar 

Linderson 2010; 
Olofsson 2010 

Hackås koret efter omkr. 
1151, trol. 
senast 1170-
talet 

tre prover, varav ett med en del av 
splintveden kvar och två helt utan splintved 

Linderson 2004; 
Larsson 2005 

 långhuset — (ej daterat)   

Norderö koret efter 1168 fyra prover utan vankant; yngsta årsringen 
1168 

Bartholin 1999b; 
Sjömar 1999 

 långhuset 1170-talet tre prover, varav ett prov från en murrem har 
vankant; detta träd blev fällt vintern 1171/72 

Bartholin 1999b; 
Sjömar 1999; 
Linderson 2004 

Anm.: Vid beräkning av fällningsår för prover från tall där vankant saknas har Hans Linderson utgått 
från statistik som visar hur träd tillväxer i områden med olika växtförhållanden. Han har då räknat 
med att tallar av det slag som proverna från Åre kommer från som regel har mellan 50 och 90 
årsringar i splintveden. Tallar av det slag som proverna från Hackås kommer från bedöms som regel 
ha 60–100 årsringar i splinten. Linderson påpekar i sin Årerapport att ”[e]n extremt liten andel” tallar 
kan avvika från detta tillväxtmönster. 
 
 
Tabell 2. Dendrokronologiskt daterade ursprungliga taklag i jämtländska stenkyrkor med 
rektangulär planform (undersökningar gjorda före 2011) 
Kyrka Taklagets 

datering 
Dateringsunderlag Referenser 

Ragunda trol. 1500-talets 
första årtionde 

11 undersökta prover från takstolar Sjömar & Storsletten 1992b; brev 
från Bartholin t. Storsletten o. 
Sjömar 9/3 1993 (kopia i JLM); 
Sjömar 1998 

Marby 1520-talet 14 prover med vankanter från takstolar och 
murremmar; träden har avverkats tre vintrar i 
följd med början 1524/25 

Sjömar & Storsletten 1992b; brev 
från Bartholin t. Storsletten o. 
Sjömar 9/3 1993 (kopia i JLM); 
Sjömar 1998 

Kyrkås 1540-talet 9 prover med vankanter från takstolar och 
murremmar; träden har avverkats sommaren 
1543 samt de två därpå följande vintrarna 

Linderson 2007; Olofsson 2008 

Anm.: När det gäller Ragunda påpekar Thomas Bartholin i sitt utlåtande till Storsletten och Sjömar 
att de 11 analyserade borrproverna (varav 10 av furu och 1 av gran) antingen innehåller endast få 
årsringar eller präglas av att tillväxten nästan upphört. Detta gör proverna svåranalyserade. ”En 
datering til ca 1505 kan ikke verificeres på grundlag af de tilgængelige prøver”, skriver Bartholin. 

 
 

Det första försöket att datera jämtländska medeltidskyrkor dendrokronologiskt 
gjordes 1992 inom ramen för ett projekt kring medeltida takstolar i Jämtland, som 
bedrevs av Sveriges Kyrkor, Riksantikvarieämbetet, med bidrag från Landsprosten 
Erik Anderssons minnesfond. Över 50 prover togs från trävirke i bevarade 
stenkyrkor, vilka analyserades av Thomas Bartholin, Lunds universitet. Det lyckades 
honom då att datera taklaget i Marby gamla kyrka samt att få fram mera osäkra 
dateringar av taklaget i Ragunda gamla kyrka och i den tillbyggda sakristian i Frösö 
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kyrka.4 Av grundläggande betydelse är den antikvariska rapporten från detta projekt 
(Sjömar & Storsletten 1992a), där för första gången flera av de bäst bevarade 
medeltida takkonstruktionerna i jämtländska kyrkor beskrivs och typologiseras. 
Dessa takkonstruktioner hade dessförinnan varit nästan helt negligerade i 
forskningen.5 

Ett antal prover från Norderö kyrka kunde dateras 1999, vilket skedde inom 
ramen för undersökningar genomförda av Peter Sjömar och Dacapo 
Hantverksskola, Mariestad – även de finansierade av Landsprostfonden (Bartholin 
1999b; Sjömar 1999).6 Även från Hackås kyrka föreligger numera 
dendrokronologiska resultat, efter initiativ av en lokalhistoriskt intresserad forskare, 
Rolf Larsson (Linderson 2004; Larsson 2005).7 De två senaste kyrkodateringarna 
har framkommit genom undersökningar utförda av Jämtlands läns museum och 
med medel från bl.a. Länsstyrelsen i Jämtlands län. Dessa undersökningar har gällt 
Kyrkås gamla kyrka (Linderson 2007; Olofsson 2008) och Åre gamla kyrka 
(Linderson 2010; Olofsson 2010).8 

Intressant är att de sex hittills framkomna kyrkodateringarna alla faller inom två 
dateringshorisonter (tab. 1–2). De romanska stenkyrkorna i Åre, Hackås och på 
Norderön visar sig alla ha taklag över koren och/eller långhusen som mer eller 
mindre säkert har byggts under 1160- och 1170-talen, möjligen (i Åres och Hackås 
fall) redan på 1150-talet. Visserligen varierar antalet prover som har kunnat dateras 
mellan de olika kyrkorna och när det gäller flera prover har fällningsåret endast 
kunnat beräknas och bestämmas till ett visst intervall med hjälp av antalet årsringar i 
splintveden i provet och statistik som visar hur träd tillväxer i området. Men bilden 
är ändå tydlig. När det gäller Norderö kyrka skall tilläggas att det finns ett gott 
arkeologiskt stöd för att räkna med att detta var den första kyrkan på platsen. En 
arkeologisk undersökning av golvet i kyrkan 1984 visade nämligen att kyrkan blev 

                                                            
4 Analysresultaten finns mycket kortfattat beskrivna i ett brev från Bartholin till Ola Storsletten och 
Peter Sjömar 9/3 1993, varav kopia förvaras i JLM:s arkiv. Någon mera utförlig dendrokronologisk 
rapport verkar aldrig ha skrivits. Förfarandet vid provtagningarna beskrivs i Sjömar & Storsletten 
1992b. 
5 Den äldsta beskrivningen av en gammal jämtländsk kyrkas takkonstruktion torde vara Nils 
Månsson Mandelgrens skiss 1869 av takstolstypen i Kyrkås gamla kyrka, avbildad i Almqvist 1984, s. 
144. I Almqvists bok (s. 153) återges också en av Riksantikvarieämbetet gjord uppmätningsritning av 
takstolarna i Marby gamla kyrka. I övrigt ägnas i denna bok och i annan litteratur utkommen före 
1992 i princip inget intresse åt de medeltida jämtländska kyrkornas takkonstruktioner. 
6 Redan 1992 hade ett försök gjorts att datera prover från Norderö kyrka, inom ramen för Sveriges 
kyrkors Jämtlandsprojekt. Laboratoriets analys gav den gången inga dateringsresultat (brev från 
Bartholin till Storsletten och Sjömar 9/3 1993, kopia i JLM), men 1999 lyckades det Thomas 
Bartholin att datera två av dessa prover (Bartholin 1999b; jfr Linderson 2004). De prover som gav de 
mest precisa dateringarna 1999 hade Sjömar tagit året dessförinnan. 
7 Dessförinnan (1998) hade Sjömar gjort ett försök att datera prover från Hackås kyrka. 
Laboratoriets analys gav inga dateringsresultat (Bartholin 1999a). De prover från Hackås som nu har 
kunnat dateras togs av Larsson 2004. 
8 Även i Åre togs prover redan 1992. Laboratoriets analys gav då ej resultat (brev från Bartholin till 
Storsletten och Sjömar 9/3 1993, kopia i JLM) och inte heller vid ett förnyat försök 2008 lyckades 
det Hans Linderson att datera dessa prover, som alla är tagna ur takstolarna av gran. De prover från 
Åre som nu har kunnat dateras kommer från murremmarna av furu och togs 2009 (Olofsson 2010). 
– Märk att samtliga hittills tagna borrprover från jämtländska kyrkor finns magasinerade hos 
Nationella laboratoriet för vedanatomi och dendrokronologi, Lunds universitet. De kan alltså vid 
behov tas fram för förnyade analyser. 
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byggd på vad som dessförinnan hade varit åkermark (Sundström 1989a; Holm 2006, 
s. 131 f.).9 

De ”gotiska” stenkyrkorna med rektangulär planform i Ragunda, Marby och 
Kyrkås visar sig alla ha taklag som tillkommit under 1500-talets första hälft – av allt 
att döma med spridning från seklets början (Ragunda?) till dess mitt (Kyrkås).10 Här 
bör framhållas att det finns indirekta belägg eller indicier som talar för att man i de 
aktuella socknarna brukat träkyrkor innan dessa stenkyrkor kom till. 

Resultaten ger en antydan om att kyrkobyggandet i Jämtland fram till 1500-talets 
slut kan ha varit särskilt omfattande under två perioder: en period under några 
decennier efter 1100-talets mitt, då ett nät av kyrkor i Jämtland kan antas ha växt 
fram, och en period under 1500-talets första hälft, då äldre träkyrkor ersattes av 
större stenkyrkor. Kanske inleddes den första perioden redan omkring 1150 (eller 
rentav något före 1150?), med tanke på att grundläggning, framställning av kalkbruk 
och uppförande av murverk fordrade flera års arbete, innan de nu daterade taken på 
stenkyrkorna kunde läggas. 

Tidigare gjorda dendrokronologiska undersökningar har därmed så smått 
revolutionerat våra möjligheter att uttala oss om kyrkobyggandet i äldre tid i 
Jämtland. Samtidigt måste påpekas, att totalt sex daterade stenkyrkor (med 
varierande dendrokronologiskt dateringsunderlag) inte är särskilt mycket. I vårt 
projekt Kyrkobyggandets konjunkturer i Jämtland, som inleddes 2011, avser vi därför att 
genom nya dendrokronologiska analyser få fram fler dateringar av kyrkor byggda 
före 1600. Meningen är att inte enbart bevarade kyrkor skall dateras, utan också nu 
rivna eller kraftigt ombyggda kyrkor, från vilka byggnadsrester kan finnas kvar i 
form av återanvända virkesdelar i de befintliga kyrkornas takkonstruktioner. Detta 
fordrar ett noggrant arbete med dokumentation och analys, så att de brädor och 
bjälkar som väljs ut för datering kan sättas in i sitt rätta byggnadshistoriska 
sammanhang. Särskilt värdefullt vore att få fram dateringar av nu rivna träkyrkor – 
de hittills framkomna dateringarna avser ju enbart stenkyrkor. 

Slutmålet för projektet är att få fram ett bättre underlag för att analysera hur 
kyrkobyggandet i landskapet Jämtland varierat över tid från 1100-talet till 1500-talet. 

 
 

Valet av undersökningsobjekt – etapp 1 

I en första etapp av vårt projekt har vi valt att undersöka och försöka datera trävirke 
från tre kyrkobyggnader som tidigare inte varit föremål för dendrokronologiska 
undersökningar. De aktuella trämaterialen har valts ut utifrån förhoppningen om att 
de skulle kunna ge värdefulla resultat efter en överkomlig arbetsinsats: 

 
1) Ett antal undertaksbrädor från en förmodad äldre träkyrka, återanvända på 1540-

talet i takkonstruktionen i nuvarande Kyrkås gamla kyrka. Dessa brädor 
upptäcktes 2007 i samband med att kyrkans takkonstruktion dokumenterades av 
Jämtlands läns museum (Olofsson 2008). 

                                                            
9 Inte heller i andra romanska stenkyrkor i Jämtland, vars golv blivit arkeologiskt undersökta (Frösö, 
Sundsjö, Västerhus), har man funnit några tecken på att en föregångare av trä skulle ha varit rest på 
samma plats. Holm 2006, s. 132 f. 
10 Återigen bör påpekas att dateringen av Ragunda gamla kyrkas taklag är osäker. En förnyad analys 
av de borrprover som tagits därifrån, eventuellt kompletterade med nya, skulle behöva göras för att 
nå fram till en säker datering. 
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2) En lös bindbjälke i Mattmars kyrka som torde ha suttit i kyrkans ursprungliga 
takkonstruktion. Bjälken finns beskriven i rapporten från Sveriges kyrkors 
Jämtlandsprojekt 1992 (Sjömar & Storsletten 1992a). Mattmars kyrka är en 
stenkyrka som ursprungligen haft rektangulär planform. 

3) Två takstolsbjälkar i Näs kyrka som ser ut att ha ingått i kyrkans ursprungliga 
takkonstruktion. Dessa bjälkar observerade vi första gången vid ett besök på 
kyrkans vind 2007. Näs kyrka är från början en romansk stenkyrka med smalare 
kor. 

 
Dessa undersökningar och resultaten därav skall nu redovisas. 
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En träkyrka i Kyrkås? 

Frågeställningar 

Nuvarande Kyrkås gamla kyrka är, såsom framgick av inledningsavsnittet ovan, en 
stenkyrka med rektangulär planform som stod färdig på 1540-talet. Kyrkans 
gavelrösten är av trä (fig. 2). Underlaget för nämnda datering av kyrkan är mycket 
gediget och består av en serie samstämmiga resultat från dendrokronologiska 
analyser, utförda av Hans Linderson 2007 (tab. 2). 

Denna sockenkyrka var dock inte den första i Kyrkås. En föregångare kan 
beläggas genom skriftliga källor. Det sägs till exempel i ett brev 1525 (JHD III 59) 
att ödegården Bodsved var belägen ”mellan kyrkan och Bringåsen”, vilket implicerar 
att en föregångare låg på samma eller ungefär samma plats som den nuvarande 
stenkyrkan, det vill säga på åsen nordost om sjön Gällsjön och dess anslutande 
myrmarker. Även socknens äldst belagda namn, Gällsjöås ’åsen vid Gällsjön’, känt 
från 1407 (i hiælzsioasa sokn, JHD I 142), visar att en föregångare låg på samma plats 
eller strax intill.11 En sådan föregångare kan i de skriftliga källorna följas tillbaka till 
1300-talets början, då socknen omtalas – utan angivande av namn – som 
annexsocken hörande till Frösö gäll (Viennetiondelängden för Uppsala stift 1314–
19, APS Cam 160). Äldre skriftliga källor än så finns inte att tillgå. 

Det finns inga som helst spår efter denna föregångare i form av äldre murverk 
ingående i den nuvarande kyrkans väggar eller i form av en kyrkoruin eller 
grundmurar efter en stenkyrka i närheten. Föregångaren eller föregångarna (man 
kunde tänka sig flera generationer kyrkor som avlöst varandra) måste därför antas 
ha varit byggd eller byggda i trä, utan att lämna några i dag synliga spår efter sig.12 

År 2007, då Björn Olofsson och Christina Persson undersökte stenkyrkans vind 
och tog borrprover av takstolar och murremmar, upptäcktes att en del av 
stenkyrkans undertak (rotning) bestod av återanvända brädor bearbetade med en 
ålderdomlig teknik, så kallad sprättäljning (fig. 3–4). Detta sätt att bearbeta trä, som 
innebar att man bilade längs med veden med en speciell sorts yxa (Berg 1989, s. 21–
24), var vanligt förekommande vid byggandet av kyrkor under en äldre del av 
medeltiden, både i Sverige och Norge (Linscott 2007, s. 14; Storsletten 2001, 1, s. 
316). Efterhand föll denna teknik ur bruk. I Sverige finns veterligen inget känt 
exempel på att denna teknik tillämpats efter 1350 (Linscott a.a., s. 19) och det yngsta 
kända norska exemplet från en kyrkobyggnad torde vara taklaget i Seljord kirke i 
Telemark i södra Norge, daterat till 1402–03 (Storsletten a.a., s. 196, 316; Thun & 
Stornes 2001, s. 242). I Jämtland visar de ännu bevarade och daterade taklagen i 
Åre, Hackås och Norderö kyrkor (tab. 1) att sprättäljning praktiserades vid 
kyrkbyggen under 1100-talet (jfr Sjömar & Storsletten 1992a). 

 
                                                            
11 Sockennamnet Kyrkås ’åsen med kyrkan’ är tidigast belagt 1435 (JHD II 214). Att socknen bytte 
namn behöver inte betyda att kyrkplatsen flyttats. Namnet Kyrkås kan tänkas ursprungligen ha 
använts enbart om bebyggelse intill kyrkan av boende i närområdet. Det har i så fall först så 
småningom börjat användas om hela socknen och slutligen trängt undan det äldre sockennamnet. 
12 Det bör påpekas att golvet under nuvarande Kyrkås gamla kyrka aldrig har blivit arkeologiskt 
undersökt. Det kan också vara värt att nämna att det förr fanns en ålderdomlig byggnadsgrund på 
ödegården ”Alvarbölet” (nuvarande Åslägden, motsvarande västra hälften av Kyrkbyn i Kyrkås), där 
lokalbefolkningen på 1700-talet trodde att socknens äldsta kyrka legat. En arkeologisk undersökning 
1916 visade dock att byggnadsgrunden i själva verket var grunden efter ett bostadshus, troligen från 
slutet av vikingatiden. Holm 2010, s. 26, 28 med litteraturhänv. 
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Fig. 2.  Kyrkås gamla kyrka omkring 1900, Foto: Sven Westin, Jamtlis bildarkiv. 
 
 

I sin rapport (2008, s. 6, 16) påpekar Olofsson att de återanvända brädorna helt 
tydligt har suttit på en äldre byggnad och han efterlyser en närmare undersökning 
för att fastställa hur denna byggnad kan ha sett ut. Kommer de från den träkyrka 
som vi kan anta föregick stenkyrkan? Hur gammal och hur stor var den i så fall? 

 

Dokumentation av undertaksbrädor 

Den nya undersökningen av de gamla undertaksbrädorna (rotebrädorna) i Kyrkås 
gamla kyrka genomfördes den 21 september och 16 december 2011 av Björn 
Olofsson under medverkan av timmerman Jerker Jamte, Strömsund. 
Kompletterande iakttagelser gjordes vid ett besök av Olofsson 1 maj 2013. 

En skissuppmätning gjordes av de brädor som hade synliga sprättäljningsspår 
och som bedömdes vara äldre än det övriga taket från 1540-talet. Ritningarna visar 
taket underifrån och fokus vid uppmätningen låg på att mäta in brädornas bredder 
och synliga spår efter infästningar eller andra ledtrådar som kunde ge en bild av hur 
brädorna kan ha använts tidigare och vilken konstruktion som de har varit en del av. 
Inmätningen på södra takhalvan gjordes under antagandet att den västligaste 
takstolen stod vinkelrätt mot murremmen. Ingen hänsyn togs till takstolens lutning 
eller de skevheter som finns i den nuvarande konstruktionen. Fokus låg på de 
enskilda brädornas utseende och inte på deras placering i det nuvarande taket. På 
norra sidan togs hänsyn till takstolarnas lutning genom att de mättes in diagonalt 
sinsemellan. 

De längre återanvända brädorna numrerades med ett löpnummer räknat från 
takfoten och uppåt tillsammans med ”N” eller ”S”, beroende på vilket takfall som 
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avses. Tredje brädan nerifrån på södra sidan benämns således ”S3”. Märk att delar 
av N1 är utbytta. 

Två kortare brädor sitter i förlängningen av N1 och N2; dessa benämns ”öster 
om N1” och ”öster om N2”. 

De spår på brädorna som noterades var borrade hål och pluggar, vars storlek och 
placering mättes in, samt större smidda spikar. Även skiftningar i vittring noterades. 
Det stora antalet hål och urslag som uppkommit i samband med senare tiders 
spikning av spån noterades inte. 

Det bör påpekas att brädorna bara gick att studera på ena sidan – brädornas 
nuvarande undersidor. Brädornas ovansidor är täckta av takspån. Spåntaket på 
kyrkans norra takhalva lades senast om 1988 och på södra takhalvan 2007, men 
tyvärr gjordes ingen dokumentation av undertakets ovansidor vid dessa tillfällen.13  

Brädornas undersidor går dessvärre inte heller att studera i brädornas fulla längd. 
Där brädorna vilar mot takstolarna kan de inte studeras och inte heller längst ut mot 
väster, i gavelsprånget utanför kyrkans gavel, där det i modern tid spikats fast 
förstärkningsbrädor.14 
 
 

 
 
Fig. 3. Kyrkås gamla kyrka, vy mot västra gaveln. På de fem takstolarna närmast gaveln sitter de 
återanvända brädorna. 

                                                            
13 Rapporter om dessa omläggningsarbeten, skrivna av G. Andersson 1989 och H. Benckert 2009, 
finns i JLM:s arkiv och ATA. I rapporterna finns inga beskrivningar av de äldre sprättäljda brädorna 
och befintliga fotografier från omläggningsarbetena (i JLM:s arkiv) ger föga information av värde i 
detta sammanhang. 
14 Dessa förstärkningsbrädor fanns inte på kyrkan vid sekelskiftet 1900, vilket framgår av fotografiet 
fig. 2. En av dem syns dock på ett foto från 1917 i Byggnadsstyrelsens arkiv, ATA. De måste alltså 
ha satts dit under de renoveringsarbeten som utfördes i början av 1900-talet, då kyrkan iståndsattes 
efter att ha stått öde under flera decennier. 
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Beskrivning av brädorna 

De återanvända brädorna sitter i kyrkans västra ände. Det rör sig om 22 längre 
brädor, drygt 5 meter långa, på de fem västligaste takstolarna, med utstickande 
ändar i det västra gavelsprånget.15 Elva brädor sitter på det norra takfallet och lika 
många på det södra. (En bräda, N1, är som sagt delvis ersatt med nyare virke.) Till 
dessa längre brädor kommer två kortare som sitter ned mot takfoten på den norra 
sidan, se ritning 1 och 2. Brädornas bredd varierar mellan 20 och 40 cm. Tjockleken 
har inte uppmätts på alla brädor men synes vara 2–3 cm. 

Brädorna är av mycket hög kvalitet: tätvuxen furu utan stora kvistar. Den 
dendrokronologiska analysen (varom mera nedan) visar att man valt ut träd med 
stor omsorg för att tillverka dessa brädor och hållit sig till omkring 250–350 år 
gamla tallar. 

Brädornas kanter är avfasade på samma sätt som de övriga brädorna i 
undertaket. Avfasningen skedde av allt att döma när brädorna naglades fast i den 
nya kyrkans tak omkring 1545. 

Sprättäljningen är tydlig och ligger i flera koncentrerade band på brädorna (fig. 
4). Brädornas ändar i väster, delvis synliga i gavelsprånget, synes vara kraftigt 
vittrade och delvis spruckna. In mot kyrkans vind är undertaksbrädorna i huvudsak 
i gott skick, med endast smärre rötskador. De flesta kan inte ha utsatts för väder 
och vind i någon nämnvärd utsträckning. Vissa ytor kan sägas vara helt oskadade 
och har endast grånat av ålder. Detta gör att man får utgå från att de har suttit 
skyddade och man får förmoda att den sida som nu är vänd in mot vinden har suttit 
inåt även tidigare. 

 

 
 
Fig. 4. Kyrkås gamla kyrka. Sprättäljning på norra takfallet. 

 

                                                            
15 Med ett undantag har brädändarna på västgaveln inte uppmätts och därför kan för närvarande 
inget mer precist mått på brädornas längd anges. 
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Några brädor är dock mera vittrade. En av dessa är S10, som också har några 
mindre avgränsade partier som inte vittrat alls. Man får intrycket av att brädan 
tidigare har varit utsatt för väder och vind men att den har legat an mot en 
konstruktion där vittringen inte kommit åt. Det är tre partier som är ovittrade, ett 
större parti i den östra änden och två smalare partier cirka 2,2 m och 3,8 m från 
östra änden. De går tvärs över brädan. Längs ena kanten av brädan S10 finns spår 
av tjära, medan den andra kanten är mera vittrad. 

Brädorna har många synliga borrade hål och ännu fler kan antas finnas på de 
partier som i dag ligger an mot stenkyrkans takstolar och mot de ovannämnda 
förstärkningsbrädorna ute på gavelsprånget. Hålens olika dimensioner framgår av 
ritning 3 och 4. Man har använt minst fyra olika borrar med diametrar från 10 till 30 
mm. På något ställe kan man se att hålet är koniskt, vilket visar att man använt ett 
borrstål med konisk profil. 16 

På många av brädorna finns en ansamling av flera hål i änden. (Ännu fler 
exempel på det hade antagligen kunnat iakttas om inte de västra ändarna hade varit 
dolda av förstärkningsbrädorna i gavelsprånget.) I ansamlingarna är enstaka hål 
borrade snett genom brädan, medan flertalet går rakt igenom. De rakt borrade hålen 
sitter på en rad vinkelrätt mot brädans längdriktning medan de sneda hålen ligger 
litet vid sidan om. Många brädor har därutöver andra, spridda hål. 

På bräda S7 finns ett hål som avviker från alla andra, ungefär en halv meter från 
brädans nuvarande östra ände. Hålets diameter har ursprungligen varit ca 20 mm 
och har borrats snett genom brädan, med ca 50 graders vinkel mot brädans 
längdriktning. Det speciella är att hålet har slitits upp och vidgats åt det ena hållet. 
Hålet har därigenom blivit avlångt och oregelbundet. Ytan inne i hålet visar att det 
måste ha varit ett rep som har löpt genom hålet och genom lång tids bruk orsakat 
förslitningen. På den utvidgade sidan har repet gjort ytan glattare är den 
ursprungliga ytan som borren lämnade, se ritning 5. Den slitna ytans vinkel mot 
brädans längdriktning synes uppgå till cirka 39 grader. 

 

Försök till rekonstruktion 

Enbart det faktum att dessa gamla brädor var tillgängliga för att återanvändas vid 
byggandet av en stenkyrka i Kyrkås på 1540-talet, talar för att de tidigare suttit på en 
äldre kyrka, som den nuvarande stenkyrkan var avsedd att ersätta. Rivningen av 
föregångaren gjorde gammalt virke tillgängligt just vid den tidpunkten och för dem 
som var aktiva då byggandet av den nuvarande kyrkan pågick. Att virket har så hög 
kvalitet och är så fint bearbetat talar också för att det redan från början varit ämnat 
för en kyrkobyggnad. Men ett avgörande skäl för att räkna med att virket kommer 
från en äldre kyrka ges av det uppslitna hålet i S7 som beskrivits ovan. Den lina som 
löpt genom hålet kan rimligen inte ha varit något annat än en klocksträng till en 
klocka placerad i en takryttare ovanpå ett kyrkotak. 

I den nuvarande kyrkan sitter de återanvända undertaksbrädorna monterade 
liggande, på samma sätt som i till exempel stenkyrkorna i Marby och Ragunda, 
byggda under samma århundrade. Men hålet i S7 visar att brädorna ursprungligen 
måste ha suttit stående från takfot till nock. Den äldre kyrkan har alltså haft ett 
undertak med stående brädor. 

Mönstret av hål på de olika brädorna och de ovittrade ytorna på S10 bekräftar 
denna tolkning. Det går att lägga pussel med flertalet av brädorna, så att de passar in 

                                                            
16 För närmare beskrivning av borrtypen, se Sjömar 1999. 



  18 

i en takkonstruktion vars undertaksbrädor varit fästa med ena änden uppe i en 
nockås och med andra änden i ett väggband nedtill. Brädorna har dessutom vilat på 
och delvis varit fästade vid två mellanliggande sidoåsar, som varit infällda i 
takstolarna. Brädan S10 har tydligen suttit längst ut mot en av byggnadens gavlar – 
därav vittringsmönstret, se ritning 6. 

Ansamlingarna av hål i ändarna på brädorna är alltså spår av infästningar med 
träpluggar (dymlingar) i antingen väggbandet eller nockåsen, medan en del av de 
andra hålen är spår av vissa brädors infästningar i de två sidoåsarna. Träpluggarna i 
de raka hålen vid ändarna har gått rakt ned i underlaget, medan träpluggar i de sneda 
hålen har låst fast brädorna så att de inte skulle släppa från underlaget, se ritning 5. 

De stående undertaksbrädorna har alltså vilat mot fyra tvärgående bjälkar: 
nockåsen, två sidoåsar infällda i takstolarna samt väggbandet. Avstånden dem 
emellan har inte varit jämna, utan har ökat successivt längs takfallet. Längst ned har 
brädorna stuckit ut en bit utanför väggbandet, för att ge ett fungerande takdropp. 

Vid återanvändandet av dessa brädor har endast korta stumpar behövt kapas av 
för att brädorna skulle passa in där de nu sitter på stenkyrkans fem västligaste 
takstolar, med utskjutande ändar i gavelsprånget. Det kan konstateras att man ibland 
har kapat den ände som ursprungligen suttit vid nockåsen och ibland den ände som 
suttit längst ned och hängt ut över väggbandet. Vid monteringen på stenkyrkans 
takstolar har man satt de stympade brädorna åt olika håll, så att de i dag sitter huller 
om buller. 

I vissa fall är det dock för närvarande osäkert åt vilket håll brädan suttit på den 
äldre kyrkans tak. Det gäller främst sådana brädor som saknar infästningshål vid de 
mellanliggande åsarna och vars ena ändar i dag är dolda av förstärkningsbrädorna på 
undersidorna av stenkyrkans gavelsprång. 

Att inte alla brädor behövt fästas vid de mellanliggande åsarna på den äldre 
kyrkan utgör ett tecken på att denna haft ett yttertak med liggande brädtäckning, där 
brädorna varit fästade vid takstolarna och på så sätt ”låst” undertakets brädor. Det 
faktum att det finns få hål generellt i brädorna styrker denna tolkning. Ett yttertak 
som i stället hade bestått av takspån fästade med träpluggar, på liknande sätt som 
man kan se i Åre gamla kyrka (se Sjömar & Storsletten 1992a), skulle ha lämnat 
mycket mera spår efter sig. 

Ändå finns det många brädor med spridda hål som för närvarande förefaller vara 
svåra att tolka. Kan det tänkas att kyrkan sekundärt försetts med en ny yttre 
takbeklädnad, ovanpå den liggande brädtäckningen, när denna börjat bli gammal 
och otillräcklig? Kan det förklara en del av de spridda hålen? En framtida 
undersökning av undertaksbrädornas ovansidor (som i dag är dolda under de 
nuvarande takspånen) kunde kanske bringa klarhet kring detta. 

Takets lutning på den äldre kyrkan ges approximativt av klocksträngens 
förslitning på träet i hålet i brädan S7. Såsom nämnts har den slitna ytans vinkel mot 
brädans längdriktning uppmätts till cirka 39 grader. Under förutsättning att strängen 
löpt och åstadkommit ett lodrätt slitage har därmed taklutningen (takets vinkel mot 
horisontalplanet) varit cirka 51 grader. En reservation bör dock göras för att repet, 
som kan antas ha varit fäst i en ringarm utgående från den axel som klockan hängde 
i, kanske har svängt något i sidled vid ringning och därmed inte åstadkommit ett 
helt lodrätt slitage. Utifrån en taklutning om cirka 51 grader och brädornas längd 
från nockås till väggband kan avståndet från insidorna på kyrkans väggband 
beräknas till drygt fem och en halv meter. Ingen av de medeltida jämtländska 
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stenkyrkorna hade ett så litet taklag,17 vilket torde utesluta den hypotetiska 
möjligheten av att undertaksbrädorna skulle ha suttit på någon av dem. Brädorna 
måste i stället komma från en träkyrka och då med all sannolikhet från just den 
föregångare till Kyrkås gamla kyrka, som vi känner genom det skriftliga 
källmaterialet och som vi kan anta blev riven i samband med byggandet av 
stenkyrkan på 1500-talet. 

Kyrkorummet i denna träkyrka kan alltså ha uppgått till drygt fem och en halv 
meter i bredd. Detta förutsätter dock att taklutningen verkligen var 51 grader. En 
taklutning om 52 grader skulle ge en par decimeter smalare kyrka och en taklutning 
om 50 grader skulle ge en par decimeter bredare kyrka. Säkrast vore väl att ange den 
beräknade bredden hos denna kyrka till mellan fem och sex meter. 

Hur långt det kyrkorum varit, som den här rekonstruerade takkonstruktionen 
hört till, kan inte avgöras. Ett medeltida kyrkorum brukar dock normalt – oavsett 
om det rör sig om en rektangulär salkyrka eller om långhuset i en romansk kyrka 
med smalare kor – vara längre i öst-västlig riktning från gavel till gavel än i nord-
sydlig riktning från sidovägg till sidovägg.18 Vi torde alltså kunna räkna med att det 
aktuella rummet varit minst lika långt som det var brett, vilket innebär att långt från 
allt undertaksvirke från detsamma kan ha kommit till användning vid byggandet av 
taket på 1540-talskyrkan. Åtskilliga undertaksbrädor från det gamla taket måste ha 
ratats eller ansetts överflödiga för att återanvändas. 

Huruvida denna träkyrka var en stavkyrka eller en kyrka med en annan typ av 
väggkonstruktion är oklart. De bevarade undertaksbrädorna ger, så vitt vi kan se, 
inget underlag för att bedöma väggarnas konstruktion. 

Vilka träkyrkor med liknande takkonstruktioner kan vi då peka på i närområdet? 
Tyvärr är vår kunskap om hur medeltida träkyrkor såg ut i Jämtland bristfällig i dag. 
Vid slutet av 1500-talet var ju de flesta sådana kyrkor redan rivna och ersatta med 
stenkyrkor och på samma sätt förhöll det sig i de norrländska kustlandskapen. 
Faktum är att undertaksbrädorna i Kyrkås utgör den största mängden bevarat 
trävirke från en medeltida träkyrkobyggnad, som vi i dag känner till i hela Norrland. 
Det saknas därför i stor utsträckning jämförelsematerial. Ett problem är också att en 
del av det jämförelsematerial som trots allt finns inte är närmare undersökt och 
dokumenterat. Det gäller till exempel rester av ett äldre undertak, sannolikt från en 
träkyrka, som i dag ingår i Marby gamla kyrkas takkonstruktion. 19 En jämförelse 
med denna förmodade träkyrka får därför tills vidare anstå.20 

Det bästa jämförelseobjektet utgörs i stället av stavkyrkan från Haltdalen i 
Gauldalen, Sør-Trøndelag (fig. 5), som är den enda stående romanska träkyrkan i 
Jämtlands närområden. Kyrkan, daterad till efter 1159, flyttades på 1880-talet till 
Trondheim och finns i dag på friluftsmuseet på Sverresborg (Seip, red., 2000). Den 
består av ett långhus och ett smalare kor, men långhusets ursprungliga västgavel är  
 

                                                            
17 Den minsta medeltida stenkyrkan i Jämtland, i Västerhus på Frösön, mätte utvändigt cirka 7,0 m 
och invändigt cirka 4,65 m i bredd, enligt N. Lagerholms planritning över den arkeologiskt 
undersökta kyrkoruinen, publicerad i Holm 2006, s. 126 fig. 2. Måtten avser långhuset. Jfr 
sammanställning av olika jämtländska stenkyrkors innermått i Holm 2003, s. 86–89 tab. 2 och 3. 
18 Längden behöver dock inte vara avsevärt större än bredden. Den arkeologiskt undersökta 
träkyrkan i Mattmar (föregångaren till nuvarande Mattmars kyrka) hade en långhusdel som mätte 
7 x 6 meter. Sundström 1989b. 
19 Sjömar & Storsletten 1992a, s. 6; Sjömar 1998, s. 146. 
20 Det återanvända trävirket i Marby gamla kyrka avser vi att undersöka närmare i nästa etapp av 
projektet. 
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Fig. 5. Haltdalens stavkyrka. Foto: Thor-Aage Heiberg, Sverresborg Trøndelag folkemuseum.  
 
inte bevarad.21 Långhuset mäter cirka 5 meter på bredden och cirka 6 meter på 
längden och är öppet upp till takstolarna och undertaket. De fria takstolarna är fyra 
till antalet och taklutningen cirka 55 grader (Storsletten 2002, 2, s. 246). Precis som i 
fallet med träkyrkan i Kyrkås sitter de sprättäljda undertaksbrädorna stående och 
vilande mot dels takåsen, dels två sidoåsar infällda i takstolarna samt dels 
väggbandet längst ned (fig. 6). Precis som i Kyrkås ökar avstånden mellan dessa 
bärande element successivt längs takfallet (fig. 7).22 Precis som i Kyrkås har kyrkan 
dessutom ursprungligen haft ett yttertak som bestått av liggande brädor (no. sulagte 
bord; Storsletten 2002, 1, s. 342 f.; 2, s. 246). I dag är dock taket täckt av takspån. 
Ytterligare en likhet är att kyrkan från Haltdalen har haft en takryttare ovanpå 
långhusets tak. I den satt på 1600-talet två klockor. Takryttaren och klockorna är 
inte bevarade, men omtalas i äldre inventarieförteckningar.23 

Ett annat intressant jämförelseobjekt är den träkyrka som avbildas på den 
berömda medeltida bonaden från Skogs kyrka i Hälsingland (fig. 8). Bonaden, som i 
dag förvaras i Historiska museet i Stockholm, är C14-daterad till omkring 1240–
omkring 1410 (2 sigma; Nockert & Possnert 2002, s. 76 fig. 36). 

                                                            
21 Västgaveln revs 1700, då kyrkan försågs med ett nytt, större långhus, som byggdes ihop med det 
gamla. Storsletten 2000a, s. 63. När stavkyrkodelen från kyrkan i Haltdalen 1883 återuppfördes i 
Trondheim lät man komplettera den med en västgavel där man insatte plankor och portal från en 
stavkyrka i Ålen, som hade rivits två år tidigare. Övriga delar av stavkyrkan i Ålen – som är en 
grannbygd till Haltdalen, belägen uppströms älven Gaula – är tyvärr inte bevarade, men även den 
hade ett smalare kor. Dietrichson 1892, s. 391–393. I detta sammanhang kan påpekas att stavkyrkan i 
Haltdalen ursprungligen synes ha haft sin ingång på södra långhusväggen, se Dietrichson a.a., s. 390 
(med citat ur en arkivkälla från 1663). 
22 Märk att en ritning av långhusets takstolar återgiven i Storsletten 2002, 2, s. 249, inte är helt 
korrekt i detta avseende. 
23 Storsletten 2000a, s. 63; 2000b, s. 123. Storsletten menar (sist a.st.) att dessa klockor ”kan ha vært 
de opprinnelige messeklokker”. 
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Fig. 6. Haltdalens stavkyrka, insida av norra takfallet. 

 
 

 
 

Fig. 7. Haltdalens stavkyrka, tvärsektion mot koret och längdsektion mot norra väggen. 
Uppmätningsritningar av Jørgen Jensenius, NIKU i: Seip (red.) 2000. 

 
Den avbildade träkyrkan har ett smalare och lägre kor. Ovanpå långhuset, strax 
öster om långhusets mitt, sitter en takryttare med en klocka i. Från klockans 
upphängningsanordning löper en klocksträng genom taket ned till menigheten i 
långhuset. Bredvid denna kyrka är en klockstapel avbildad, med två större klockor. 
Den mindre klockan i takryttaren brukar tolkas  
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Fig. 8. Utsnitt från Skogbonaden. Foto: Historiska museet. 
 
 
som en primklocka, medan de större klockorna i klockstapeln representerar denna 
kyrkas egentliga kyrkklockor (Bringéus 1958, s. 30 f.). 

Jämförelser kan givetvis också göras med stenkyrkor och då finns det flera objekt 
på närmare håll att jämföra med. Hackås kyrkas smalare kor (som i dag fungerar 
som sakristia) har ett alltjämt bevarat undertak med stående brädor, precis som 
träkyrkan i Kyrkås har haft.24 Norderö kyrkas kor och långhus och Åre gamla kyrkas 
långhus har dock ursprungligen haft ett undertak bestående av liggande brädor 
(Sjömar & Storsletten 1992a; Sjömar 1999).25 Den yttre taktäckningen har i 
åtminstone Hackås och Norderö kyrkor från början varit liggande brädor, lagda på 
klink (Sjömar 1999), i likhet med träkyrkan i Kyrkås. Man har således i Jämtland valt 
olika lösningar vid olika kyrkbyggen och kunnat kombinera en liggande yttre 
brädtäckning med såväl ett stående som ett liggande undertak. 

De här uppvisade analogierna, i form av andra kända medeltida kyrkor och 
kyrktak av liknande slag som i Kyrkås, ger stöd åt det ovan gjorda 
rekonstruktionsförsöket. Analogierna gör det också troligt att träkyrkan i Kyrkås 
hade ett smalare och lägre kor. Det delvis bevarade undertaket, med dess spår efter 

                                                            
24 Linscott 2007, s. 14, uppger att kortaket i Hackås kyrka utgör det enda kända exemplet på sidoåsar 
och stående undertaksbrädor i romanska svenska kyrkor. Genom undersökningen i Kyrkås kan vi 
säga att vi nu känner ett fall till. 
25 Åre gamla kyrkas kor kan också ha haft det, men taket över koret är inte åtkomligt inifrån och är 
därför inte närmare studerat. 
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en takryttare med klocka i, bör alltså ha suttit i långhusdelen.26 Undertaksbrädorna 
från det förmodade koret har man uppenbarligen inte återanvänt vid byggandet av 
taket på stenkyrkan i Kyrkås på 1540-talet – antagligen därför att de ansågs mindre 
värdefulla, då de var kortare än undertaksbrädorna från långhuset. 
 

Datering 

Bearbetningen med sprättäljningsteknik tyder, som nämnts, på att de återanvända 
undertaksbrädorna ursprungligen har suttit i en kyrka från en äldre del av 
medeltiden. De påfallande likheterna med takkonstruktionen i Haltdalen pekar 
också mot en tidig datering. Detta bekräftas av den dendrokronologiska analysen. 

Inför den dendrokronologiska analysen diskuterades olika sätt att ta prover från 
undertaksbrädorna. Målet var att ta prover utan att göra för stora ingrepp i 
konstruktionen. Ett önskemål från det dendrokronologiska laboratoriet var att de 
helst ville analysera fysiska träprover, då det är svårare att göra mätningen/analysen 
utifrån bilder än utifrån fysiskt trä. Ett problem var att vi inte kunde komma åt att 
såga av en skiva av brädorna då ändarna ligger ovanpå takstolarna eller dolda ute i 
gavelsprånget. En metod som prövades var att limma fast smala trästickor tvärs 
över fiberriktningen på brädorna för att sedan kunna såga loss en del av brädan utan 
att äventyra dess bärkraft. Det planerade tillvägagångssättet för provtagningen föll 
inte så väl ut.27 Den bräda där vi tog första provet var angripen av röta på ytan vilket 
vi inte kunde förutse och det trä som satt fast på stickan föll sönder.28 Ett beslut 
togs att inte gå vidare med sågningen. Vi ville inte göra åverkan på brädorna och 
samtidigt riskera att få prover som inte var möjliga att datera. 

Sommaren 2012 återupptogs arbetet med dateringen. Då det inte hade lyckats att 
ta prover på det planerade sättet återstod att ta fotografier på brädorna. Frågan var 
hur man kunde få fram bilder av tillräckligt hög kvalitet. För att det inte skulle bli en 
skevhet som kunde resultera i tveksamheter i mätningen togs alla bilder med samma 
avstånd från brädan. Kameran fästes på en rigg där man kan skjuta kamera och blixt 
parallellt med brädans yta så att avstånd och ljusförhållanden skulle vara konstant. 
Riggen tillverkades just för detta ändamål och kan komma att nyttjas vid framtida 
undersökningar där det ställs motsvarande krav på fotografiernas skärpa.29 

Fotografier togs på sex brädor och resulterade i sju olika bildserier med 4–6 
bilder vardera, där brädornas yta kan följas från brädans kant in mot kärnan.30 Ett 
måttband ligger med i bilderna som referens. Valet av fotograferade brädytor 
gjordes utifrån följande önskemål: a) att få med så många sena årsringar som 
möjligt, d.v.s. att hitta ställen där så litet som möjligt av virket är borthugget, b) att 
avbilda ytor utan skador i form av röta, urslag från spikar etc., samt c) att få plats för 
att fästa riggen mot taket.31 

Bildernas kvalitet visade sig vara god och en första analys genomfördes av Hans 
Linderson och Johannes Edvardsson i Lund i oktober 2012 (Linderson & 
Edvardsson 2012c, se bilaga 1). Sex av proverna kunde dateras men inget av  

                                                            
26 Särskilt spåren efter en takryttare med klocka, men också brädornas längd, talar för att de kommer 
från långhusdelen och inte från ett smalare kor. 
27 För en närmare beskrivning av provtagningsförsöket, se särskild minnesanteckning i Jamtlis arkiv.  
28 Provet togs i bräda N1 mellan takstol 5 och 6. 
29 De fototekniska frågorna löstes med hjälp av 1:e fotograf Mikael Hopstadius, Jamtli. 
30 Brädorna N4, 6 (två serier), 7, 10, 11 och S3 fotograferades den 5 juli 2012. 
31 Det sitter flera snedsträvor på vinden som gjorde det svårt att komma åt att ta bilder. 
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Fig. 9. Bestrykning med vatten för att avgöra gränsen mellan kärnved och ytved. Vattnet har sugits in 
i ytveden överst på brädan men ligger kvar och blänker på kärnveden där under. 

 
 

proverna hade vankant, så inga exakta år för trädens fällning erhölls. Den yngsta 
mätbara årsringen i de analyserade proverna var från 1143. De så kallade 
efterdateringarna var satta till stora intervall beroende på att det inte framgick av 
fotografierna om det fanns så kallad splintved kvar på brädorna. Antalet årsringar i 
splinten kan med utgångspunkt i andra prover tagna i området generellt sättas till 
60–100 år. Om man kan avgöra hur mycket splintved det är i ett prov (eller på en 
bild) går det att göra en ungefärlig datering som är snävare i tidsintervallen än de 
som framkom vid den första analysen. För att kunna få en bättre datering återstod 
då bara att göra ett återbesök på kyrkvinden för att försöka utröna om eller var det 
fanns en gräns mellan kärn- och splintved på de brädor där fotograferingen gjorts. 

Den 25 oktober 2012 gjordes en ny undersökning av några av brädorna. Genom 
okulärbesiktning kunde en trolig gräns mellan kärn- och splintved iakttas. Det 
framgick bland annat av hur brädorna skadats av röta och hur mögelangrepp 
fördelats över brädorna. Detta bygger på erfarenheten att ytveden angrips lättare av 
röta medan kärnveden är mer motståndskraftig på grund av dess innehåll av 
extraktivämnen samt att cellstrukturen inte medger samma möjlighet till 
vattentransport. Även kärnvedens mörkare färg kunde ses men med viss tvekan. 
Den metod som sedan användes för att säkrare avgöra om det var gränsen som 
iakttagits var att bestryka brädorna med vatten för att sedan iaktta hur vattnet sögs 
in i veden (fig. 9). Insugningen var betydligt snabbare i ytveden och gränsen för 
skillnaden i insugningsförmåga sammanföll lyckligtvis med den gräns som redan 
observerats. 

Därmed kunde gränsen bestämmas för ett antal prover och årsringarna i 
splintveden räknas. Med hjälp av dessa uppgifter kunde en ny analys göras i Lund 
och nu blev dateringen betydligt snävare (Linderson 2012, se bilaga 2). 
Utifrån fotografierna och uppgifterna om antalet årsringar i splintveden kunde två 
brädor dateras, N6 (prov 1) och N7 (prov 3). Den förstnämnda kommer från ett 
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träd som fällts någon gång efter år 1143 (som utgör den yttersta bevarade årsringen) 
och före omkring 1171. Bräda N7 kommer från ett träd som bör ha fällts efter 
omkring 1116 och före omkring 1159. Sammanväger man dessa resultat kan man 
sluta sig till att virket i taket har tillverkats av träd som fällts någon gång efter år 
1143 och före omkring 1159. Från en tredje bräda, N11 (prov 5), erhölls ett osäkert 
dateringsintervall, då det var oklart var gränsen mellan splint och kärnved låg. De 
tre återstående av de prover som fick efterdateringar i första analysomgången (nr 2, 
6 och 7) har ännu inte undersökts med avseende på var gränsen mellan splint och 
kärnved ligger – på de aktuella brädorna var förutsättningarna för vattenbestrykning 
mindre goda.32 Några mera avgränsade dateringsintervall kan därför i dagsläget inte 
anges för dessa prover. 

Ett källkritiskt påpekande skall här göras. Det förekom i äldre tid att man 
avverkade torrfuror, det vill säga tallar som dött på rot, när man skulle ta ut 
byggnadsvirke (se vidare avsnittet om Näs kyrka nedan). Om till exempel brädan 
N7 antas komma från en torrfura (något som inte kan uteslutas), så avser dateringen 
”före omkring 1159” inte avverkningsår utan dödsår. Avverkningen och därmed 
byggandet av kyrktaket skulle i så fall kunna ha ägt rum något senare. 

 

Resultat 

Vår bedömning är att de återanvända brädorna i undertaket på 1540-talets stenkyrka 
i Kyrkås med säkerhet har ingått i en äldre, romansk träkyrka. I denna kyrka har 
brädorna suttit i undertaket, stående från takfot till nock och vilande på nockås, två 
sidoåsar samt väggband. Yttertaket utanpå detta undertak har bestått av klinkade 
horisontella brädor. De bevarade brädorna får bedömas komma från långhusets 
undertak och inte från undertaket på ett smalare och lägre kor. Långhusets 
invändiga bredd har uppskattningsvis uppgått till mellan 5 och 6 meter och dess 
taklutning till cirka 51 grader. 

Denna kyrka har haft en takryttare med en klocka i, ovanpå långhuset. Det kan 
dock inte avgöras om denna ingick i kyrkans konstruktion från början eller om den 
byggts till sekundärt. Man har kunnat ringa i klockan med hjälp av en klocksträng, 
som löpt genom ett hål i taket ned till golvnivå i långhuset.  

Ovanstående slutsatser baseras på analyser av brädornas utformning och spår av 
tidigare användning (i form av huggning, vittring, infästningshål och ett hål med 
slitage av löpande rep), under jämförelser med andra romanska kyrkobyggnader och 
kyrktak. 

Vi bedömer det också som högst sannolikt att denna romanska träkyrka var den 
föregångare till stenkyrkan i Kyrkås från 1540-talet, som vi kan belägga genom 
skriftliga källor. 

Denna träkyrka i Kyrkås kan med ledning av de nu genomförda 
dendrokronologiska analyserna dateras till omkring 1100-talets mitt eller 
decennierna närmast därefter. 

                                                            
32 Detta kommer delvis av att det sitter kvar limrester efter försöket att limma stickor på brädorna (se 
ovan) på några av de träytor som fotograferats. Limresterna påverkar ytspänningen och 
insugningsförmågan i träet påverkas. 
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Mattmars kyrka (stenkyrkan) 

Frågeställningar 

Mattmars kyrka (fig. 10) är en stenkyrka vars byggnadshistorik främst utgörs av 
följande händelser: 
 
1) Okänd tidpunkt: Kyrkan byggdes i sin ursprungliga, rektangulära planform. 

Invändigt mätte denna kyrka cirka 7,8 meter på bredden och 11,4 meter på 
längden (Sundström 1989b, s. 150; Holm 2003, s. 47). 

2) 1766–67: Östra gaveln revs och kyrkan byggdes ut och förlängdes österut. 
Kyrkan fick sin nuvarande tresidiga avslutning mot öster (precis som Näs kyrka 
hade fått några år tidigare). En sakristia av sten byggdes också. Dessutom revs 
troligen kyrkans gamla takkonstruktion. I stället försågs kyrkan troligen med ett 
brutet och valmat tak, likt det som Näs kyrka hade fått strax innan (jfr avsnittet 
om Näs kyrka nedan).33 

3) 1824–25: Kyrkans tak byggdes om på nytt. Troligen var det nu som kyrkan fick 
sitt nuvarande sadeltak.34 

 

 
 
Fig. 10. Mattmars kyrka från öst. 

                                                            
33 Från juni 1767 finns en notis i kyrkböckerna om att ”kyrktaket skall denna sommar täckas”. Cit. 
efter Almqvist 1973, s. 11. – En inskription på en av kyrkans takstolar (Nr 8 västerifrån) lyder: 
”Kyrkan blef omtekt 1824 eller 25 taket var förut 4ra alnar högre och såg ut ungefer så her”. Invid 
texten finns en enkel avbildning av ett brutet så kallat mansardtak. Att kyrkan ska ha haft ett sådant 
tak tycks inte ha observerats i tidigare forskning. 
34 Denna ombyggnad omtalas inte i Almqvist 1973. I kyrkans räkenskaper för 1825 nämns 
byggnadsmaterial av en sådan mängd att det sannolikt har skett en ombyggnad av taket vid detta 
tillfälle. Sockenstämmoprotokollet från den 5 aug 1824 anger att man beslutat om ett nytt tak på 
kyrkan. Mattmars kyrkoarkiv L I a: 3 samt K I: 2, ÖLA.  En ombyggnad av taket vid samma 
tidpunkt omtalas även i inskriptionen i kyrkan, se föregående not. Det återstår att närmare utreda 
kyrkans byggnadshistoria när det gäller takkonstruktionerna. 



  27 

Denna kyrkas datering har hittills varit oklar. Den arkeologiska undersökning av 
golvet som genomfördes 1982 gav egentligen inga hållpunkter för en närmare 
datering; däremot framkom som tidigare nämnts resterna av en föregångare av trä 
på samma plats, som troligen skall dateras till 1100-talet. 

Murarna från den ursprungliga, rektangulära stenkyrkan är som framgått 
bevarade i den västra delen av kyrkan. Det finns inga kända uppgifter om att man 
skulle ha höjt kyrkans murar, varken i samband med ombyggnationen på 1760-talet 
eller senare. Därmed skulle murremmarna ovanpå de södra och norra murarna i 
kyrkan, utom i den utbyggda delen, kunna tänkas vara helt eller delvis ursprungliga 
och samtida med det gamla murverket. Om detta verkligen är fallet är dock oklart i 
dagsläget. Virket i takkonstruktionen i övrigt är i varje fall helt klart av nyare datum, 
även om det inte är närmare utrett vad som härrör från 1760-talets ombyggnad och 
vad som härrör från 1820-talets ombyggnad eller senare byggnadsarbeten. 
På vinden finns emellertid en lös bindbjälke, vilken observerades av Peter Sjömar 
och Ola Storsletten i deras undersökningar av jämtländska taklag i början av 1990-
talet. Sjömar och Storsletten (1992a, s. 8 f.) gör tolkningen att ”[t]rolig er dette en 
stokk som har forbundet de tidligere murremmene”.35 Kan denna dateras 
dendrokronologiskt? Ger den en rimlig datering av kyrkan? 
 

Beskrivning av bindbjälke 

Bindbjälken ligger i dag på det norra murkrönet vid sakristian, precis där sakristians 
västra vägg ansluter till långhuset. Träslaget är gran och det finns flera småkvistar 
mellan de stora årsvisa kvistsättningarna. Den har laxar i båda ändar (fig. 12 och 13). 
I storlek och utformning överensstämmer den med bindbjälkar som håller ihop 
yttre och inre murremmar ovanpå murar i flera jämtländska kyrkor med rektangulär 
planform, såsom i Marby gamla kyrka (daterad till 1520-talet) och Kyrkås gamla 
kyrka (daterad till 1540-talet; jfr Sjömar & Storsletten a.a., s. 5 och 19 samt Olofsson 
2008, s. 10). Detta gör det sannolikt, precis som Sjömar och Storsletten antar, att 
den suttit i kyrkans ursprungliga takkonstruktion. 

Möjligen har den lösa bindbjälken tagits bort från sin ursprungliga plats i 
samband med byggandet av sakristian, vars västra mur som sagt ansluter till kyrkans 
gamla nordmur; alternativt har den avlägsnats vid någon senare ombyggnad eller 
reparation av taket. Det är möjligt att det går att bekräfta var den har suttit, om det 
skulle visa sig att de ursprungliga murremmarna alltjämt finns kvar. En sådan 
undersökning fordrar dock att man lyfter bort isoleringsmaterial som i dag ligger 
ovanpå murkrönen. 
 

Datering 

Ett borrprov från bindbjälken togs nära dess grövre ände, på en yta där det ser ut 
som att stocken savbarkats. Det är ganska få årsringar i provet, då trädet har växt 
relativt snabbt. 

Vid analysen av det enda provet kunde tyvärr ingen säker datering erhållas, utan 
endast en osäker datering till efter 1522. Osäkerheten kommer av att endast 55 
årsringar ingick i provet – för att uppnå en säker datering hade minst 60 årsringar 
fordrats (Linderson & Edvardsson 2012b, se bilaga 3). 

                                                            
35 De uttalar sig dock inte om huruvida murremmarna ovanpå murarna åtminstone delvis skulle 
kunna vara bevarade från den ursprungliga stenkyrkan. 
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Fig. 12 och 13. Mattmars kyrka, bindbjälkens båda ändar.  
 
 

Resultat 

Den undersökta, lösa bindbjälken på Mattmars kyrkas vind har inte säkert kunnat 
dateras. Endast en osäker datering till efter 1522 har erhållits (en i och för sig fullt 
möjlig datering, om man utgår från att bindbjälken har suttit i kyrkans ursprungliga 
takkonstruktion). För en säker datering fordras fler dendrokronologiska 
undersökningar av annat trämaterial. 
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Näs kyrka 
 

Frågeställningar 

Näs kyrka är en stenkyrka som har fått sin nuvarande skepnad genom större 
byggnationer vid fyra olika tillfällen (Holm 2003, s. 54–56; jfr fig. 14): 
 
1) Okänd tidpunkt: Kyrkan byggdes i sin ursprungliga, romanska planform, med ett 

smalare, rakslutet kor och en relativt smal öppning (triumfbåge) mellan 
långhuset och koret. Långhuset i denna kyrka mätte invändigt 6,7 m på bredden 
och minst 10 m på längden. Måtten för det smalare koret är inte kända.36 

2) Okänd tidpunkt: Långhusets västra gavel revs, varpå långhuset byggdes ut och 
förlängdes västerut ett antal meter. Efteråt mätte långhuset cirka 17,8 m på 
längden (invändigt). 

3) 1762–63: Det smalare koret revs, liksom den östra muren i långhuset. I stället 
byggdes ett nytt, större, öppet kor, med en tresidig avslutning mot öster och 
med yttermurar som gick i flykt med långhuset. Denna form har kyrkorummet 
alltjämt i dag. Hela kyrkorummets längd uppgår till cirka 24,3 m invändigt. I 
samband med ombyggnaden revs dessutom långhusets gamla takkonstruktion, 
vilken ersattes med ett brutet och valmat tak (fig. 15). Även en ny sakristia 
byggdes.37 

4) 1819: Ett västtorn av sten byggdes till. 
 
Dateringarna av kyrkan i sin ursprungliga form och av förlängningen av långhuset 
mot väster har hittills varit höljda i dunkel. Den romanska planlösningen, med ett 
smalare kor och en relativt smal öppning i muren mellan kor och långhus (en 
öppning som man på 1740-talet lät förstora) pekar mot en äldre del av medeltiden. 
Förstoringen av långhuset är intressant ur projektets perspektiv, eftersom den 
vittnar om en befolkningstillväxt i Näs socken. Det enda som i dagsläget kan sägas 
om tidpunkten för ombyggnaden är att den med största sannolikhet ägde rum före 
1580-talet, eftersom det veterligen inte finns spår av utbetalningar av byggnadshjälp 
till Näs i bevarade jämtländska kyrkoräkenskaper från den tiden och framåt. 

Murarna från den ursprungliga stenkyrkans långhus är i dag bevarade i det 
mellersta partiet av kyrkan, medan murarna från västförlängningen (som kan iakttas 
genom att de successivt smalnar av västerut) är bevarade i västra änden av 
långhuset. Det finns inga kända uppgifter om att man skulle ha höjt dessa murar i 
samband med ombyggnationen på 1760-talet. Därmed skulle murremmarna ovanpå 
de södra och norra murarna i kyrkans mellersta och västra partier kunna tänkas vara  

 
                                                            
36 Utöver de källor som anförs i Holm 2003, s. 54 f. och som tyder på att koret var rakslutet och inte 
absidialt kan ytterligare en källa anföras. Vid en prostvisitation Marie bebådelsedag 1753 antecknades: 
”Androgs, at östre gafwelen af kyrkan, som är af sten, och står på lös jordmon, har inemot 30 år 
tilbaka effter handen mehr och mehr gifwit sig ut ifrå murarna både på norra och södra sidan, at man 
nu befruchtar det han snart stupar omkull”. Härnösands domkapitels arkiv F III bc: 2, handling nr 
13, HLA. Jfr liknande uppgifter i kyrkoherden Isak Alstadius skrivelse till biskopen 23/8 samma år, 
Härnösands domkapitels arkiv E III: 48, handlingar om Brunflo pastorat, HLA. 
37 Enligt ett visitationsprotokoll 1763. Brunflo kyrkoarkiv N I: 1, fol. 57r, ÖLA. Tidigare hade kyrkan 
haft en murad sakristia med stenvalv på norra sidan av det smalare koret, se källor anförda i föreg. 
not. 



  30 

 
 
Fig. 14. Näs kyrka, planskiss med olika byggnadsskeden av Olof Holm. 

 
 

 

Fig. 15. Näs kyrka från nordväst.  
 
 
helt eller delvis ursprungliga och samtida med murverket. Alternativt kan alla äldre 
murremmar tänkas ha blivit utbytta på 1760-talet. Detta är för närvarande oklart. 

Takstolarna är i vilket fall helt klart byggda på 1760-talet. De bär upp det brutna 
och valmade tak, som tillkom vid den ombyggnad som då ägde rum.38 Bjälkarna i 
takstolarna är handbilade och undertakets brädor bär spår av ramsågning. 
Takstolarna har i sen tid förstärkts med snedsträvor och med skivverkande ytor av 

                                                            
38 Taket har dock troligen byggts om i västra änden i samband med uppförandet av stentornet. 
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råspont som spikats emot bjälkarna. Bortsett från dessa sentida tillägg så tycks 
konstruktionen från 1760-talets ombyggnad vara i stort sett intakt.  

Längst österut på vinden ovan koret kunde emellertid författarna vid ett besök 
2007 observera två bjälkar som avviker gentemot andra bjälkar, både när det gäller 
ytornas vittring och verktygsspår. Båda bjälkarna har bearbetats med 
sprättäljningsteknik, vilket som tidigare nämnts (i avsnittet om Kyrkås) tyder på att de 
är tillverkade under en äldre del av medeltiden. Härrör dessa bjälkar från den 
romanska stenkyrkans ursprungliga takkonstruktion? Kan en dendrokronologisk 
undersökning av dem ge en datering av kyrkan? 
 

Dokumentation av takstolsbjälkar 

Den 11 och 14 maj 2012 besöktes kyrkan av Björn Olofsson och de båda bjälkarna 
med sprättäljningsspår dokumenterades med skissuppmätning och fotografering. Vid 
det senare tillfället togs även prover från båda bjälkarna för dendrokronologisk 
analys. Båda bjälkarna bär spår efter tidigare användning, vilka återges på ritningarna. 
Den längre bjälken benämns nedan ”bjälke 1” och den kortare ”bjälke 2”. 

Beskrivning av bjälkarna 

Bjälke 1, som är den längre av de båda sprättäljda bjälkarna, är infäst på takstolarna 
längst i öster (fig. 16). Den ligger som underlag för de rafter/bjälkar som bär 
undertaksbrädorna på det nedre takfallet, se ritning 7. Bjälken är 426 cm lång. Båda 
ändarna har huggits av i samband med att bjälken lades på sin nuvarande plats. 
Ändarnas huggytor är ”färska” utan vittring vilket även gäller de ytor där man huggit 
för att passa in bjälken mot rafterna. 

Dimensionen varierar en aning, 13–14 x 15 cm, med alla sidor huggna med yxa. 
Bjälken saknar sannolikt vankanter; rundningarna på kanterna är mera troligt 
avskavda/nedslitna. Ytorna är vittrade vilket tyder på att bjälken har utsatts för väder 
och vind. Den nuvarande undersidan kan delvis vara renhuggen i efterhand men är 
ändå vittrad.  

På den västra sidan, som är den minst vittrade, ses ännu spåren efter sprättäljning 
(fig. 17). På samma sida finns längs hela bjälken borrade hål på relativt jämna avstånd, 
totalt 12 stycken. I flera av hålen sitter rester av pluggar. Ett av hålen nära mitten har 
borrats rakt igenom bjälken. I ett annat hål stack trasiga rester av en plugg upp med 
längden 4,5 cm vilket antyder hur lång den en gång varit. (Tyvärr gick de rester som 
var kvar sönder och lades på ovansidan av bjälken.) Utöver dessa borrade hål finns 
spridda spikhål – dessa är dock inte markerade på ritningen.  
Det har använts minst två olika borrar när dessa hål gjorts, en med ø 16 mm och en 
med ø 25 mm. Ett hål verkar vara 20 mm i diameter. Det genomgående hålet är 
borrat med ø 16 mm. Det synes inte vara något medvetet system när det gäller 
dimensionerna på hålen. Förutom dessa hål finns inga andra spår som antyder att 
bjälken varit infäst eller sammansatt med någon annan bjälke. 

Bjälke 2, som är kortare än bjälke 1, ligger intill densamma och utgör egentligen 
inte en del av den nuvarande takkonstruktionen (se fig. 18–20 samt ritning 7). Den 
ligger löst på takstolsbjälkarna men kan inte tas bort. Sedan den sista ombyggnaden 
av takstolarna då förstärkningar gjordes med råspontsväggar är bjälken fastlåst och 
kan bara skjutas en aning i sidled. Bjälken är 225 cm lång och dimensionen är ca 
9 x 17 cm. Dess sidor har huggits så att den saknar vankanter. Tre sidor är hyvlade  
(med skave?), så att de i princip är helt släta. Spåren av sprättäljning syns på den 
fjärde sidan. 
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Fig. 16. Näs kyrka. Den södra halvan av bjälke 1. Änden till höger i bild vilar på takstolen i söder. I 
bildens mitt en av de bjälkar/rafter som huggits in i den äldre bjälken och som bär 
undertaksbrädorna på det östra takfallet.  

 

Fig. 17. Näs kyrka. Bjälke 1, detalj med spår av sprättäljning och borrade hål.  
 

Det finns spår av tre infästningar där bjälke 2 varit sammansatt med andra 
bjälkar: I den ena änden finns en bladning med en plugg; ca 80 cm meter in på 
bjälken finns ett urtag med en plugg och i andra änden finns en snedhuggen yta som 
visar att det varit ett hak även där. Ytorna på denna bjälke är till skillnad från ytorna 
på bjälke 1 inte vittrade, bara grånade av ålder. Bjälken har alltså inte varit utsatt för 
väder och vind. 
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Fig. 18. Näs kyrka, bjälke 2. I bildens mitt vilar bjälkens norra ände på takstolen. Bakom bjälken 
skymtar den norra halvan av bjälke 1. 
 
 

 

Fig. 19 och 20. Näs kyrka, bjälke 2. Till vänster bladning i den norra änden. Till höger urtag för 
infästning nära bjälkens mitt. Notera även spåren av hyvling på ytorna vid sidan av urtagen. 

 

Försök till rekonstruktion 

I enlighet med resonemanget i avsnittet om Kyrkås kan man hävda att dessa båda 
gamla bjälkar knappast hade varit tillgängliga att placeras på vinden i Näs kyrka på 
vid ombyggnationen 1762–63, om de inte hade ingått i kyrkans tidigare 
takkonstruktion. Rivningen av den äldre takkonstruktionen gjorde bjälkarna 
tillgängliga just vid den tidpunkten och för dem som var aktiva då det nya taket 
byggdes. Att de skulle härröra från någon samtida rivning av någon annan kyrka är 
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knappast en möjlighet att räkna med, främst av det skälet att det inte pågick någon 
kyrkoombyggnad någon annanstans i Jämtland vid denna tidpunkt.39 

Ett avgörande skäl för att räkna med att bjälkarna suttit i Näs kyrkas äldre 
takkonstruktion ges emellertid av spåren efter tidigare användning på bjälke 2. De 
tre urtagen på denna bjälke överensstämmer med dem som finns på takstolarnas 
högben i andra bevarade takkonstruktioner i romanska kyrkor i Jämtland, såsom i 
långhusen i Åre och Norderö kyrkor (Storsletten & Sjömar 1993, s. 41). Bjälke 2 
måste ha suttit som ett inre högben (undersparre) i en sådan takstol, eftersom inga 
hål från fastsättning av undertaksbrädor eller yttre takbeklädnad finns på bjälken. 
Denna takstols spännvidd kan uppskattas utifrån måtten mellan de befintliga 
urtagen, under jämförelser med de andra kyrkornas takstolar (tab. 3). Det visar sig 
att den rekonstruerade takstolen passar perfekt över Näs kyrkas ursprungliga 
långhusdel (d.v.s. över det mellersta partiet av nuvarande Näs kyrka), se ritning 7. 

 
Tabell 3. Mått på takstolar med parallella högben i romanska stenkyrkor i Jämtland 
Kyrka Spännvidd över 

långhuset (m) 
Det inre 
högbenets 
längd från 
hanbjälken till 
yttertaket i 
långhuset (m) 

Spännvidd över 
koret (m) 

Det inre 
högbenets 
längd från 
hanbjälken till 
yttertaket i koret 
(m) 

Källor 

Hackås 7,75 (ingen takstol 
bevarad) 

3,55 1,7 Sjömar & 
Storsletten 1992a 

Norderö 7,2 2,3 3,45 (takstolarna 
konstruerade på 
annat sätt) 

Sjömar & 
Storsletten 1992a; 
Sjömar 1999 

Näs 6,7 (el. drygt 
6,7) 

2,2 (ej känt) (ingen takstol 
bevarad) 

Holm 2003, s. 55; 
uppmätningsritning 
av bjälke 2 

Åre 5,4 2,0 2,5 ... (uppgift 
saknas; 
korvinden f.n. 
oåtkomlig) 

Sjömar & 
Storsletten 1992a; 
Olofsson 2010 

Anm.: Måtten för takstolarnas spännvidd är ungefärliga. Måttet för Näs kyrkas långhus, 6,7 m, avser 
den invändiga bredden vid golvnivå, men takstolarnas spännvidd kan ha varit någon eller några 
decimeter längre. 

 
Såsom framgår av rekonstruktionen härrör de infästningar som finns på bjälken från 
sammanbindningarna med hanbjälken och de båda högbenen på den motsatta 
takhalvan.40 Taklutningen, cirka 53 grader, ges av urtagens vinklar. Den sida av 
bjälken som hamnar uppåt när den passas in i takstolen är den sida som har kvar 
sprättäljningen. Detta stöder rekonstruktionens riktighet, eftersom det observerats 
på många takstolar av liknande typer i andra romanska kyrkor att man enbart låtit 
släthyvla de tre sidor av takstolarnas bjälkar som var synliga från kyrkorummet, 
medan ytan uppåt lämnats ohyvlad.41 (Kyrkorummen i dessa kyrkor var alltså öppna 
upp till takstolarna och undertaket.) 

                                                            
39 Se kyrkobeskrivningarna i Holm 2003, under respektive sockenrubrik. 
40 En tveksamhet är att urtaget vid bjälkens mitt är klenare än det mått som bjälken har själv. Kanske 
var dimensionerna varierande mellan 17 cm och de 13 cm som urtaget har. Det undre högbenet på 
den motsatta takhalvan kan således ha varit litet klenare. 
41 För exempel från Jämtland och dess grannlandskap, se Sjömar & Storsletten 1992a, s. 10; 
Blomberg & Linscott 2001, s. 9 fig. 7; Storsletten 2002, 1, s. 239. 
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Det finns inget belägg för att takstolen i Näs haft saxsparrar. De har ritats in på 
rekonstruktionsritningen med de andra jämtländska takstolarna av samma typ som 
förebild. 

Bjälke 1 har uppenbarligen utgjort ett högben som suttit utsatt för väder och 
vind längst ut på en gavel, infällt i ett av kyrkans murade gavelrösten. Denna slutsats 
kan dras av bjälkens dimensioner, av dess vittring och av dess hål. De tolv hålen bör 
vara spår av liggande undertaksbrädors infästningar med träpluggar i bjälken. Varje 
bräda kan således antas ha varit infäst i bjälken med en plugg var, på liknande sätt 
som vi vet att de liggande undertaksbrädorna i Norderö kyrkas långhus var (Sjömar 
1999, s. 12). 

Att ett av hålen går rakt igenom bjälken är värt att nämna, men saknar troligen 
betydelse för ovannämnda tolkning. Även i Norderö kyrkas kor finns exempel på 
att enstaka infästningshål för undertaksbrädorna (oavsiktligt?) borrats rakt igenom 
somliga av takkonstruktionens högben (Sjömar a.a., s. 8 fig. 5, 11 fig. 8). I Högs 
kyrka i Hälsingland, som också har en delvis bevarad takkonstruktion av samma typ, 
är detta vanligt (skissuppmätning av A. Blomberg och K. Linscott 1999 i rapport 
hos Länsstyrelsen i Gävleborgs län; Blomberg & Linscott 2001, s. 9 fig. 7).42 

Det finns således inga spår av att denna bjälke varit sammanbunden med det 
högben som kan antas ha suttit på insidan av gavelröstets mur. I det avseendet 
överensstämmer bjälken helt och hållet med högbenen ovanpå gavelröstet i 
Norderö kyrkas kor. Inte heller de är sammanbundna med varandra genom bjälkar, 
utan endast med hjälp av de ovanpåliggande undertaksbrädorna. De längre 
högbenen ovanpå respektive gavelröste i Norderö kyrkas långhus är däremot 
sammanbundna med varandra genom flera infällda åsar, utöver undertaksbrädorna 
(se Sjömar & Storsletten 1992a, fig. 1 samt bilagt ”takstolskort” för Norderö 
kyrka).43 Möjligen utgör detta ett indicium på att bjälke 1 suttit ovanpå Näs kyrkas 
smalare kors gavelröste och inte ovanpå långhusets östra gavelröste.44 Tills vidare 
måste dock bägge dessa möjligheter hållas öppna. 

Näs kyrka kan därmed fogas till raden av kända romanska kyrkor i Jämtland som 
haft undertak bestående av liggande brädor (i likhet med Norderö kyrka och Åre 
gamla kyrka men i kontrast till Hackås kyrka och träkyrkan i Kyrkås, som haft 
stående undertak). I enlighet med det här givna rekonstruktionsförslaget bör 
undertaksbrädorna i den del av Näs kyrka, där bjälke 1 suttit, ha mätt omkring 30–
40 cm i bredd. Detta är i god överensstämmelse med de alltjämt bevarade, 
sprättäljda undertaksbrädorna i några andra jämtländska romanska kyrktak: 

 
Hackås kyrkas kor: cirka 40 cm (Sjömar & Storsletten 1992a, s. 11) 
Kyrkås, träkyrkan: 20–40 cm (se ovan) 
Norderö kyrkas kor: 25–35 cm (Sjömar 1999, s. 11) 
Åre gamla kyrkas långhus: 23–40 cm (Sjömar & Storsletten 1992a, s. 21 f.) 

 
Den yttre taktäckningen på Näs kyrka har av allt att döma varit spikad, inte 
fastnaglad med pluggar. Frånvaron av ytterligare borrade hål i bjälke 1, utöver de 12 

                                                            
42 Att det genomgående hålet i bjälke 1 skulle vara spår av en infästning i en sammanbindande bjälke 
som gått genom muren till motsvarande högben på insidan av muren är inte troligt, eftersom man då 
skulle ha väntat sig en ovittrad yta runt hålet. 
43 Hur det ser ut i den romanska stenkyrkan i Åre, som också har undertak bestående av liggande 
brädor, har vi inte haft möjlighet att kontrollera. 
44 Den romanska kyrkans västra gavelröste var inte bevarad på 1700-talet, eftersom kyrkan hade 
förlängts västerut någon gång under medeltiden eller 1500-talet. 
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hål som beskrivits och tolkats ovan, tyder på det. Åtminstone en del av de spikhål 
som kan iakttas på samma yta av bjälken som borrhålen torde vara spår av denna 
spikade taktäckning. Troligen har kyrkan ursprungligen haft en spikad spåntäckning. 
 

Datering 

Tre borrprover togs från de båda bjälkarna, två från bjälke 1 och ett från bjälke 2. 
Proven från båda bjälkarna saknar vankant varför något exakt fällningsår inte kan 
anges. Detta får istället uppskattas utifrån andelen splintved som kan antas vara 55-85 
årsringar i tall från det aktuella området med den tillväxtgrad som provet uppvisar 
(Linderson & Edvardsson 2012b, se bilaga 3). Därmed kan fällningsåret (egentligen 
dödsåret, se nedan) för tallen som bjälke 1 kommer från uppskattas till mellan 
omkring 1120 och omkring 1139. Provet från bjälke 2 kunde till en början inte 
dateras med tillräckligt hög säkerhet, varför det blev nödvändigt att göra en 
kompletterande undersökning av provet med hjälp av en C14-analys. För detta 
ändamål valdes ett prov från de fem innersta (äldsta) av de 104 årsringarna i 
borrprovet – vilket förmodades ge en mera precis C14-datering än ett prov från de 
yttersta årsringarna. Detta prov kunde dateras till intervallet 1020–1170 e.Kr. (2 
sigma; 1 sigma 1040–1155. Med vägledning av denna C14-analys kunde sedan en ny 
dendrokronologisk analys göras, där fällningsåret för bjälke 2 kunde uppskattas till 
mellan omkring 1152 och omkring 1182 (Linderson & Edvardsson 2012a, se bilaga 4). 

Perioderna för de båda bjälkarnas uppskattade fällningsår sammanfaller alltså 
inte. Bjälke 1, som varit väderutsatt och som bedömts ha suttit som ett högben 
ovanpå ett murat gavelröste i koret eller i långhuset, har således fått en äldre 
datering än bjälke 2, som bedömts vara ett inre högben i en takstol över långhuset. 
Hans Linderson ger i sin rapport tre möjliga förklaringar till denna diskrepans 
(Linderson & Edvardsson 2012b, bilaga 3). 
 
1) att man för bjälke 1 har avverkat en torrfura, ett förfarande som vi vet förekom, 
2) att bjälke 1 kommer från ett udda träd som haft uppemot 100 årsringar i splinten, 
3) att bjälke 1 tillverkats av lagrat virke. 
 
Linderson påtalar att sannolikheten är mycket högre för alternativ 1 än för alternativ 
2, medan sannolikheten för alternativ 3 inte går att bedöma för honom. 

Som ett alternativ 4 skulle man kunna räkna med att det rör sig om trä från två 
olika etapper i kyrkans byggnadshistoria. Det förekom i Skandinavien att man lät 
bygga romanska stenkyrkor etappvis med början i koret, varvid förtagningar 
lämnades i murverket inför det fortsatta bygget.45 Ett sådant förfarande är 
visserligen inte säkert belagt i Jämtland, men kan tänkas ha förekommit.46 

Det är värt att framhålla att det finns uppgifter om att man i äldre tid valde just 
torrfuror till vissa ändamål då de ansågs vara av högre kvalitet än vanlig fura.47 
Torrfuror som självdött av ålder har nämligen en jämförelsevis hög andel kärnved i 
sig, eftersom de med tilltagande ålder har tillväxt allt långsammare och fått allt tätare 
årsringar. Detta får alternativ 1 att framstå som det troligaste alternativet för att 

                                                            
45 Se Holm 2006, s. 125 och där anförd litteratur. 
46 Jfr Holm a.st. Den enda romanska kyrka i Jämtland där det i dag finns goda dendrodateringar från 
både koret och långhuset är Norderö kyrka (se tab. 1). Dessa dateringar visar att åtminstone denna 
kyrka inte byggts etappvis med början i koret, utan i ett svep. 
47 Se t.ex. Var virket bättre förr?, s. 15. 
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förklara den ovannämnda avvikelsen i dateringarna, men alternativ 4 kan inte 
uteslutas och inte heller de andra alternativen. 
 

Resultat 

Vi bedömer att de båda bjälkarna med sprättäljningsspår på vinden i Näs kyrka med 
säkerhet har ingått i den ursprungliga takkonstruktionen i kyrkan. Bjälke 2 är en del 
av ett inre högben från en takstol av samma i Jämtland vanliga romanska typ, som 
alltjämt finns i t.ex. Åre och Norderö kyrkors långhus. Bjälke 1 är en del av ett 
högben som suttit infäst längst ut mot gaveln ovanpå ett murat gavelröste, utsatt för 
väder och vind. Takstolen som bjälke 2 suttit i har spänt över kyrkans knappt 7 
meter breda långhus (som i dag motsvaras av den mellersta delen av kyrkan) och 
inte över kyrkans smalare kor (som revs på 1760-talet, då kyrkans förlängdes 
österut). Bjälke 1 kan tänkas ha suttit antingen i gavelröstet på koret eller i 
långhusets östra gavelröste (som också revs i samband med ombyggnaden på 1760-
talet). Näs kyrkas undertak har ursprungligen bestått av liggande brädor, som 
utvändigt sannolikt varit spåntäckta. 

Dessa slutsatser bygger på analyser av de båda bjälkarnas utformning och spår av 
tidigare användning (urtag, hål, huggning, hyvling, vittring), under jämförelser med 
takkonstruktioner i andra romanska kyrkor och med utgångspunkt i Näs kyrkas i 
övrigt kända byggnadshistoria. 

Näs kyrkas färdigställande i sin ursprungliga, romanska planform, med ett 
smalare och rakslutet kor, kan med ledning av de nu genomförda 
dendrokronologiska analyserna dateras till omkring 1100-talets mitt eller 
decennierna närmast därefter. Denna datering bygger på analysen av ett prov från 
bjälke 2, som alltså bör ha suttit i en takstol i långhuset. Bjälke 1 har erhållit en 
något äldre datering, möjligen till följd av att man för tillverkningen av denna 
väderutsatta byggnadsdetalj har låtit avverka en torrfura. 
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Utvärdering av uppnådda resultat 
 
När vårt projekt inleddes hade totalt sex jämtländska kyrkor från medeltiden och 
1500-talet undersökts med dendrokronologisk metod. Såsom framhölls 
inledningsvis i denna rapport hade alla dessa kyrkor erhållit dateringar antingen till 
decennierna närmast efter 1150 eller till 1500-talets första hälft (se tab. 1–2). 
Genom de undersökningar som nu har genomförts kan ytterligare två jämtländska 
kyrkor dateras (med varierande dendrokronologiskt underlag): en träkyrka i Kyrkås 
(som föregick nuvarande Kyrkås gamla kyrka) och en stenkyrka i Näs (motsvarande 
de äldsta delarna av nuvarande Näs kyrka). Bägge dessa kyrkor visar sig ha 
tillkommit under den äldsta kända perioden av omfattande kyrkobyggande i 
Jämtland – den som varade under några decennier på 1100-talet. 

Den tredje kyrkan som nu har blivit undersökt, Mattmars kyrka, kunde inte 
dateras säkert – men den undersökning som gjordes var å andra sidan mycket 
begränsad till sitt omfång. Kompletterande undersökningar måste till för att få fram 
en datering av denna kyrka. 

Vi kan därmed konstatera att vi nu har ännu mera evidens som visar att vi före 
1600 haft två markanta toppar för kyrkobyggandet i Jämtland. Den första toppen 
inföll under decennierna närmast efter 1150 (möjligen påbörjade man vissa kyrkors 
byggande redan omkring eller före 1150), då både stenkyrkor och träkyrkor byggdes 
parallellt, på olika platser. Den andra toppen inföll under 1500-talets första hälft, då 
många befintliga, äldre träkyrkor ersattes av större stenkyrkor. Från hela den långa 
perioden mellan dessa toppar (1175–1500) finns än så länge inte en enda 
dendrokronologisk datering av en kyrka i Jämtland! 

Den naturliga tolkningen av dessa toppar är att den första hänger samman med 
kristnandeprocessen i Jämtland och Uppsalastiftets konsolidering (Holm 2012, s. 
62–64), medan den andra hänger samman med en växande befolkning som fordrade 
större kyrkor (Holm 2011a, s. 30 f.; 2011b, s. 224 f.). 

Undersökningen av resterna av en träkyrka i Kyrkås tilldrar sig speciellt intresse, 
då detta är den hittills första medeltida träkyrka i Jämtland som har kunnat dateras 
med dendrokronologisk metod. Träkyrkan har över huvud taget inte varit 
antikvariskt känd tidigare. Av den återstår i dag ett par dussin undertaksbrädor, som 
är återanvända i nuvarande Kyrkås gamla kyrkas undertak. Detta utgör den största 
mängden bevarat trävirke från en medeltida träkyrkobyggnad, som vi för närvarande 
känner till i hela Norrland. 

Den framkomna dateringen av träkyrkan i Kyrkås är visserligen inte särskilt 
precis, men stöder slutsatsen att sten- och träkyrkor byggdes parallellt i Jämtland 
under 1100-talet. Det finns hittills inga belägg för att byggandet av träkyrkor skulle 
ha ägt rum under en tidigare tidsperiod än stenkyrkobyggandet i Jämtland. 

Utöver dessa dateringsresultat har undersökningarna i Kyrkås och Näs lett till 
nya iakttagelser rörande vilka konstruktionslösningar som tillämpades i regionen när 
kyrkor byggdes på 1100-talet. Dessa nya iakttagelser bidrar till den växande 
kunskapen om olika slags i äldre tid förekommande byggnadsskick – en kunskap 
som är helt grundläggande för att kunna bedriva dendrokronologiska 
undersökningar. 

Avslutningsvis bör framhållas att ingen av de här undersökta kyrkorna kan anses 
vara färdigundersökt i dendrokronologiskt avseende. När det gäller Mattmars kyrka 
har detta redan påpekats. Vid fortsatta undersökningar både där och i Näs kyrka 



  39 

borde man försöka avlägsna en del av isoleringsmaterialet som täcker de gamla 
murarnas krön, för att kunna studera murremmarna så gott det låter sig göras och ta 
prover från dem. Förhoppningsvis kunde man då få fram en säker datering i 
Mattmars kyrkas fall och en mera precis datering i Näs kyrkas fall, samt kanske 
dessutom en datering av den utvidgning västerut som gjordes någon gång i äldre tid 
i Näs kyrka. När det gäller träkyrkan i Kyrkås torde fler dendrokronologiska 
analyser av de återanvända brädorna, där man skiljer på kärnved och splintved, 
kunna resultera i en mera precis datering. Av värde vore också att kunna 
dokumentera spår av tidigare användning synliga på ovansidorna av brädorna, under 
de nuvarande spånen.48 Det skulle ge ett ännu bättre underlag för att rekonstruera 
det tak som dessa brädor tidigare suttit i. 

                                                            
48 Detta missade man att göra när spåntaken på de båda takhalvorna lades om 1988 respektive 2007. 
Då fanns inte den kunskap om undertaksbrädornas ursprung som vi i dag besitter. 
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