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Inledning
Taklagsseminariet i Granhult genomfördes inom ramen för rekonstruktionsprojektet Södra
Råda kyrka. Seminariet hade som huvudsyfte att göra kompletterande undersökningar av
taklaget för att få fram ny detaljkunskap om arbetsprocesserna vid framklyvning av
takstolarnas delar. Denna nya kunskap kommer redan 2014 att användas vid tillverkning
av högben till Södra Råda kyrkas kor. Vi har tidigare undersökt trobrädor på flera kyrkor
och genomfört lyckade klyvningar där vi framställt över 6 meter långa trobrädor. Vid dessa
tidigare undersökningar kom vi fram till att ett tillvägagångssätt vid framställning av
trobrädor var att använda sig av kontrollerad styrning där materialets egenskaper spelade
mindre roll. Vi ville undersöka om man spåren tyder på att man använt sig vid ett liknande
eller annorlunda tillvägagångssätt vid tillverkningen av högben och stöttor. Valet av kyrka
utgick ifrån att tidigare undersökningar i Granhults kyrka konstaterat att en stor del av
taklaget utgörs av kluvet virke.
Medverkande
Seminarieansvarig Karl-Magnus Melin (KMM), Södra Råda Akademien.
Forskningsledare för Södra Råda rekonstruktionen Gunnar Almevik (GA),
Hantverkslaboratoriet.
Övriga deltagare på seminariet: Från Södra Råda akademien medverkade Bengt Bygden
(BB), Daniel Eriksson (DE), Mattias Hallgren (MH). Therese Melin (TM) från Knadriks
Kulturbygg AB.
Från Granhults kyrkonämnd medverkade Lars Alvarsson och Jonas Virdegård.
Metod
Inför seminariet sammanställdes resultaten från de undersökningar som rör Granhults
kyrka i tidigare förundersökningar gjorda för Södra Råda projektet. Även äldre
ritningsmaterial som förvaras i Dacapos arkiv genomgicks.
Då inte alla på en gång kunde undersöka taklaget delade vi upp oss och fick även gjort en
uppmätningsskiss av stigluckan, som inte är daterad men har flera medeltida drag. Även
kyrkans stomme, dess väggbehuggning samt ett antal detaljer undersöktes närmare.
Undersökningen gjordes okulärt med hjälp av släpljus från ledlampor.
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Granhults kyrka

Granhult by night. Foto DE.

Granhults kyrka daterades med dendrokronologi 1983 av Lars Löfstrand. Provtagningen
från 1983 gav en datering till efter år 1217. Byggnaden är därmed sannolikt Sveriges
äldsta bevarade träbyggnad och världens äldsta bevarade knuttimrade kyrka. Den är
uppförd i vad vi kallar romansk stil även om taklaget har ovanligt hög resning som man
annars brukar koppla till gotiska stilideal.

Taklaget
Speciellt för Granhults taklag bland timmerkyrkorna är att gavelröstena inte är timrade utan
består av gaveltakstolar. Utanpå dessa är liggande brädor fästade som underlag för
spåntäckningen. Långhuset har totalt 15 takstolar, inklusive de grövre gaveltakstolarna.
Koret har totalt 6 takstolar inklusive den kraftigare östra gaveltakstolen. Takstolarna över
långhuset består av bindbjälke, högben och dubbelt överkryssat sned-strävsystem.

Uppmätning av G Wirén 1978. Längdsektion mot norr och tvärsnitt mot öster.
Takstolarna i den västra delen har byggsida vänd mot västra gaveln, medan takstolarna i
östra delen är vända mot öster. Takstolsvirket består i huvudsak av furu med inslag av
gran. Bindbjälkarna utgörs av heltimmer medan högben och stöttor har klyvts fram till halveller kvartsklovor. Klyvspår finns bevarade trots att huvuddelen av ytorna är sprättäljda till
skarpkant.
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Långhusets takstolar lutar mot öster. Lutningen tilltar ju längre mot öster de är placerade.
Att takstolarna lutar och då vanligtvis åt öster förekommer i flera timmerkyrkor, bla.
Stenberga och Tångeråsa. Ingen övertygande förklaring har presenterats, kanske lutande
taklag har mer än en förklaring. Göran Andersson anger i en av Södra Råda projektets
förundersökningar följande: ”Varför takstolarna lutar, i nästan alla fall åt öster och ibland
kraftigt har vi funderat kring: möjligen har bristen på utgångspunkter i form av en våglinje
vid väggbanden gjort att man tvingats att luta de färdiggjorda takstolarna så att de bildat
en plan och vågrät yta och taknock. Men varför alla lutar åt öster kullkastar nästan denna
hypotes och leder istället till ytterligare och ännu mer långsökta spekulationer”1 .
Sista stocken i långhusets timra, som fungerar som hammarband, är 51⁄2 tum bred och
bindbjälken är nedfälld ca 2 tum i detta. Taklaget är idag inte helt i våg men kan en gång
ha varit det. Idag är det sydvästra hörnet det lägsta hörnet. Lutningen på taklaget är ändå
relativt lika med följande grader. Sydväst högben 58° nordväst högben 60°, sydöst högben
59° och nordost högben 62°.
Gaveltakstolen i väst är i princip helt i lod medan den längst åt öster lutar mot öster.
Taktro och gavelbrädor
Takbrädorna är relativt breda och långa, Vi tog inga systematiska mått men utifrån vad vi
kan se på våra foton och en anteckning av Peter Sjömar är rimligen taktron ca 5 och 4,6
meter långa2 . Virket är huvudsakligen av gran och av ganska ”dålig” frodvuxen kvalitet.
Trobrädorna har i princip inga hornkvistar med något undantag. Kvist förekommer ganska
ymnigt och flertalet av dessa har en diameter på 10-20 mm. Stora kvistar och vridet virke
förekommer. Ytan är ”sprättäljd” men enstaka partier har kvar spår av klyvning.
Taktron och gavelbrädorna är av samma slag med enda skillnaden var de monterats.

Trobrädan ovan är närmare 40 cm bred. Den har efter klyvning behuggts i fyra band.
Riktningen banden huggts illustreras med de röda pilarna. Anslagsvinkeln illustreras på ett
fasthugg per band med en lila pil. De tre översta banden har huggts med brädan liggande
som på bilden medan det undre bandet huggts med brädan vänd åt andra hållet. Som
synes har brädan många fasthugg. Foto KMM.

1
2

Andersson 2007:38

Sjömar anger att trobrädorna i ett antal timmerkyrkor, bland annat Granhult, är mellan 4,5-6 meter långa.
Sjömar 1988:181. Längden på tron från Granhult beräknar vi utifrån att långhusets taklag har en
generalskarv och då längden på långhuset är ca 9,8m och har antagligen en generalskarv för tron vilket ger
brädor på en längd av ca 5 meter och koret har fullängds tro på ca 4,6 meter.
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Exempel på trobräda med grova knaggar. Foto KMM

På långhusets vind ligger en hög med kluvna brädor från västgaveln, de monterades ner i
slutet av 1990-talet! Foto DE. Peter Sjömar har tagit foto på västgaveln innan den revs.

Till vänster bräda från långhusets västvägg med liggande årsringar. Till höger bräda på
långhusets östvägg klyvd nära märgen. Foton KMM.
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Bräda från långhusets västgavel med mycket liggande årsringar. Foto KMM.
Flera brädor från den nedmonterade västgaveln som sparats på vinden har liggande
årsringar vilket är en indikation på att fler än två brädor tillverkats från varje stock, detta
överensstämmer med tidigare gjorda iakttagelser på andra kyrkor.
När vi för Södra Råda rekonstruktionen klyvt fram fyra brädor ur en stock har vi fått mycket
snarlika årsringsmönster på ändarna.

Till vänster. Enda exemplet med spår efter snörslagning på tron är ett streck som blivit till
av misstag. Foto BB. Till höger. Trobrädornas kanter är lite ”svajiga”. Vi kunde inte heller
hitta spår efter snörslagning längs kanterna på dessa.3 Foto KMM. Det kan betyda att man
blockat stocken före klyvning på samma vis som vi gjort vid nytillverkning till Södra Råda.
Istället för att snörslå har man låtit brädornas i princip raka sidor få styra och så har man
huggt vinkeln på känn. Eftersom det ska vara luftigt mellan trobrädorna har resultatet blivit
gott nog.

3

I Tångeråsa kyrka dokumenterade vi trobrädor vars kanter hade kvar spår efter snörslagning med sot.
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Snörslagning av högben och stöttor

Till vänster högben L9S med spår av snörslagning med kimrök/sot längs bägge kanterna.
Till höger stötta med stänk från snörslå. foton KMM.
Spår av snörslagning med sot återfanns på flera delar av taklaget både i långhus och kor
men dokumenterades inte systematiskt. Spåren efter snörslagning är de äldsta hittills
påträffade i Sverige4 och vi känner endast till att medeltida snörslagning blivit
dokumenterat inför Södra Råda rekonstruktionen på trobrädor på Tångeråsa kyrka.5
De utsmetade spåren efter sotsnöret på högbenet och stänkspåren på stöttan gör att vi
tolkar det som att man snörslått med vått sot. Vid rekonstruktionsarbetet har vi hittills
snörslått med kimrök i pulverform men kommer nu utföra experiment med vått dito.

4

Vi känner inte till några exempel på dokumenterad medeltida snörslagning överhuvudtaget om man inte
medräknar avbildningar av processen som finns i flera medeltida manuskript.
5

Se rapport av Persson et al 2013.
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Klyvning av högben och stöttor

Klyvd

En sekundärt avkapad stötta L7S6 visar att virket i takkonstruktionen tätvuxet. Stöttan består av en halvklov.
Den prickade linjen visar stockens troliga tjocklek. Uppmätning Kina Linscott, foto KMM.

Till vänster klyvskada på korstötta K3S, foto KMM. Till höger, stötta som nästan är av vid
knutpunkt. Foto DE.

6

På ritningen står ”sparre nr.6” beroende på att man vid tidigare förundersökning valde att inte räkna med
gaveltakstolen vilket vi gör.
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Till vänster och mitt, stöttor med vriden ved. Till höger högben med aningen vriden ved.
Foto till höger och vänster KMM, mitten BB.

Tolkningar kring taklagets kluvna delar.
Det är tydligt att man valt olika materialkvalitet till olika användningsområden. Till taktron
har man ansett frodvuxen gran vara fullgott. Vid kommande tillverkning av taktro till Södra
Råda avser vi därför att tillverka en del taktro av frodvuxen gran för att jämföra
svårighetsgrad och tidsåtgång mot tillverkning av brädor i senvuxen fur. Högbenen och
stöttornas markanta kvalitetsskillnad kan tolkas som att hantverkarna fått råmaterialet
levererat till byggplatsen alternativt ej fritt fått välja vilka träd som skulle avverkas.7 Vid
klyvningen har sämre växtvridet virke använts till de delar som man tekniskt ansett vara av
mindre betydelse. Även om vi har ganska stora möjligheter att själva välja virke vid
rekonstruktionsarbetet styrs vi av arbetskostnaderna och har därför svårt att rata ett fällt
träd. Det kommer sannolikt medföra att vissa träd fälls med en viss vridning som gör dem
olämpliga till högben men får duga som saxsparrar och dylikt. De tydliga klyvskadorna
som finns på en del stöttor indikerar att man styrt klyvningen i mindre grad än vi gjort vid
tillverkning av trobrädor. Vår erfarenhet vid hög styrning av klyvningen är att man
minimerar klyvskadorna även om virket är växtvridet.

Jämför med Carlssons iakttagelser 2002 angående väggtimret, ” långhusets västra vägg undersöktes 16
stockar. Kvistförekomsten varierade stort. Det förekommer allt från kvistfria till grovkvistiga stockar. Fem av
stockarna hade både fin och grov kvist. Det förefaller som man inte har valt med särskild hänsyn till detta
kvalitetskriterium (kvistfritt eller fin kvist) utan istället tagit alla stockar i ett bestånd som hade önskvärda
dimensioner”.
7
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Övriga iakttagelser på taklaget
Längdförstyvning av taklaget
Sparrarna som stöttar gavlarna och som medverkat till att några stöttor kapats är inte
original utan är monterade sekundärt.
Innertak

Takbrädorna är tätvuxna och översidan har kvar spår efter sprättäljning medan den i
kyrkorummet synliga sidan blivit skavd. Foto KMM. Mycket talar för att innertaket
monterats mycket tidigt, kanske har det varit tänkt redan från början. Ett invasivt sätt att få
mer kunskap är att fotografera ett par av brädorna för dendrodatering. Nyligen gjordes en
dylik lyckad datering av trobrädor på Kyrkås kyrka i Jämtland.8
Spår efter skogsarbete

På trobrädor, brädor på långhusets östgavel och på brädor från nedplockad panel från
långhusets västra gavel fanns hål som bedömdes vara resterna efter öghuggning som
skett i skogen för att forsla de fällda stockarna till bearbetnings plats. Bilder: till vänster
KMM, till höger BB.
8

Hans Linderson muntligt jan 2014.
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Märkning
Vid tidigare undersökningar har ingen märkning påträffats på taklaget. Vi hittade en möjlig
märkning i form av 5 jack på en av kanterna på högben L5S. Det är en märkmetod som är
känd och vi har sett exempel på enstaka märkningar i andra kyrkor. Jacken på sparren i
Granhult har inte åstadkommits genom att avlägsna material utan genom att komprimera
veden med ett hårt skarpkantat föremål. 9

Foto på högben L5S med jack som kan representera ett nummer. Foto KMM.
Avmärkning knutpunkter

En del knutpunkter hade kvar spår efter avmärkningen i form av ritsar. I fallet ovan verkar
det som om timmermannen av misstag påbörjat behuggning för urtag men sen kommit på
att urtaget ska vara på andra sidan. Foto KMM.

9

I Sjösås kyrka finns enstaka exempel på jackmärkning och i Ingatorpsboden har vi påträffat ett timmer
märkt med jack. På de kyrkor vi sett jackmärkning har material avlägsnats med kniv eller yxa till skillnad från
jacken i Granhult.
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Kvarvarande avmärkning i form av ritsar på knutpunkt mellan bindbjälke och hammarband
på en av långhusets långsidor. Längst upp till höger syns liten del av en trobräda. Ritsarna
har på fotot markerats med rött för att synas. Foto DE.
Knutpunkt högben/stötta

På bilden visas urtag för bladskarv på högben L7N. Då urtaget är tomt går det tydligt att se
att endast yxa använts vid tillverkningen. Inget felhugg har skett vilket tyder på att man haft
något knep att börja urtaget med hjälp av en styrkloss eller kanske man använt klubba för
att få en anvisning att hugga emot. Under urtaget syns att man justerat högbenet efter att
stöttan monterats. Foto KMM.
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Eldmärken

Eldmärken som tillkommit efter stommen rest påträffades både på stöttor och högben. En
tolkning av dylika är att man förr gjorde sådana märken som skydd mot brand. På bilden
överst till vänster syns rester efter vitkalkning. Det ska nämnas att vi inte systematiskt
letade efter eldmärken och att det sannolikt finns fler än de här avbildade. Foton överst
KMM mitten BB och nederst DE.
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Vitkalkning

Tydliga spår efter vitkalkning av taklag och taktro fanns på taklaget. Detta är något vi sett i
flera kyrkor. Det kan vara en rest från att man vitkalkat taklaget då man haft öppet upp i
nock för att få ett ljusare kyrkorum. Det kan även vara så att vittningen skett långt senare
som träskydd. I Granhults fall vet vi inte om kyrkan ursprungligen haft öppen takstol. Foto
DE.
Äldre dendroprovtagningspunkter
Vi påträffade några av de äldre provtagningspunkterna:

7

2

Till vänster, röd pil pekar på dendroprovtagningspunkt 2 som finns på långhusets östra
gavelvägg och provet har borrats inifrån koret. Foto KMM.
Till höger, dendroprovtagningspunkt 7 på korets hammarband, södra långsidan nära
långhusets gavel. Foto BB.

8

Dendroprovtagningspunkt 8, långhusets norra långsida nära östgavel. Foto DE.
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Slarv och mätfel

Till vänster L6S med kil. Till höger L10S med bladning som blivit fel. Bilder KMM

Beredningsfel på stötta. Foto DE.

Grova kilar som slagits i för att vidga ändträ i knutpunkt. Till vänster har hammarbandet
vidgats i anslutning till bindbjälke. Foto BB. Till höger har hammarband kor vidgats för att
fixeras i urtag på långhusgavel men åtgärden har misslyckats och väggen har särat på sig.
Foto DE.
Se även bild på ritsar och felaktigt påbörjat urtag under rubriken avmärkning.
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Timmerstommen
Efterhuggning på vägg
Kyrkans timmerstomme är skarpkantstimrad på knut, (med undantag av det sekundära
vapenhuset och sakristian där enstaka såtar förekommer). Kyrkans väggtimmer har en
tjocklek på 14 till 15 cm, en höjd på ca 24-30 cm och liten avsmalning. Grövre timmer har
placerats i nedre väggpartier. Långdragen är mycket flacka.
Väggarna som ursprungligen sprättäljts har efterhuggts. Spåren från ett och samma
yxhugg går på flera ställen över på underliggande stock vilket visar på att väggen
bearbetats på plats. Efterhuggningen verkar vara konsekvent10 på långhusets långsidor
upp till det översta varvet där det finns rester av sprätthuggning kvar. Eftrerhuggningen går
vid gavlarna längre upp ovan innertaket vilket tyder på att efterhuggningen gjorts före
innertaket monterades men med bindbjälkarna på plats. Efterhuggningen har gjorts med
en yxa där en markant skada på eggen återkommer på flera olika platser framförallt i
långhuset men även på vinden.11 Huggarna har jobbat med framåthuggning tvärs fibrerna
med många urslag som följd (torrt virke, mot fibrer,slö yxa). Yxans egglängd var ca 6 tum.

Till vänster väggtimmer på långhusets östra röste som är sprättäljda och ej efterhuggts.
Foto KMM. Mitten och till höger. Huggspåren i den invändiga knuten visar att ytan där
skrätts ned upp till ca 5 mm efter att stommen timrats upp. Foto GA.
I koret har stockarna bearbetats ytterligare med en skave med en skavbredd på ca 2 cm
upp till ca två meter på väggen. Vi tror att skavningen skett före timringen men detta bör
för säkerhetsskull kontrolleras.
Först diskuterade vi om efterhuggningen var ganska sentida gjord för att få en ny yta för
1700-talsmålningarna. Vi kunde dock konstatera att den på sina ställen äldre bevarade
medeltida bemålningen var gjord utanpå de omhuggna väggarna.
Översta delen av det översta timret hade kvar sprättäljning vilket vi tänkte kunde bero på
att behuggningen skett efter att man monterat ett sekundärt innertak för att måla på. Vi
hittade dock omhuggna partier på vinden både på timmer och bindbjälke. Vidare var
innertaksbrädornas ovansida tydligt sprättäljda vilket kan betyda att de är ursprungliga
men monterade efter väggarnas omhuggning.
10

Vi undersökte inte alla ytor systematiskt och vissa foton vi eftergranskat visar timmer som eventuellt
partiellt har kvar sprättäljning även längre ner på väggarna.
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Bindbjälke 4 och 5 är omhuggna tvärs fibrerna. På bindbjälke 4 finns en del sprättäljning kvar.
Bindbjälkarna är ej konvexa.
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För att få mer kunskap om hur gamla målningarna är kontaktades konservator Herman
Andersson i Kristianstad som arbetat med kyrkans målningar. Han anser att de
fyrpassformade medaljongerna i innertaket kan vara från 1200-talet och då kanske tom i
stort sett likåldriga med kyrkan.12
Sammanfattningsvis kan vi säga att man tidigt efterhuggde väggarna, kanske redan när
man timrat klart. För att få mer kunskap i denna fråga kan man dendrokronologiskt datera
innertaksbrädorna för att klargöra om innertaket är av en annan ålder än stommen. En
undersökning av de medeltida målningsresterna skulle även kunna ge kompletterande
kunskap.
Kilar i timmervägg

Den övre horisontella pilen visar längsgående kil i märgspricka. De lodräta pilarna pekar
på smalare kilar som slagits in emellan två timmer. Foto GA.
I Granhults timmerväggar finns en ansenlig mängd kilar. Dessa kilar är huvudsakligen av
två slag, dels tvärgående kilar placerade i såten, dels längsgående kilar i märgsprickorna.
Den senare typen av kil i märgsprickorna har sannolikt tillkommit i samband med
målningen av väggarna. Det är fråga om hundratals löpmeter av kilar som passats till de
förekommande märgsprickorna. Där denna typ av kil korsar medeltida måleri förefaller
kilarna sakna medeltida målningsspår vilket kan betyda att de först monterats inför
målning på 1700-talet.

12

Ullén 1971:297 uppger att dessa takmålningar tidigast kan ha tillkommit omkring 1300. Andersson menar
att detta inte måste vara fallet och jämför med 1200-tals målningarna från Dädesjö.
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Längsgående kilar i märgsprickorna förekom även i Södra Råda. Ingen ingående
undersökning av fotomaterialet har gjorts i detta avseende.

Vy över del av västra långhusväggen. Inom detta begränsade parti har 74 tvärgående kilar
inslagna mellan timmervarven lokaliserats. Foto GA.
Den andra typen av kilar är svårare att förklara. Ingen systematisk undersökning av
kilarnas placering och byggnadstekniska kontext har gjorts. Det är fråga om hundratals
kilar som placerats i band mellan timmervarven på ett sätt som förefaller systematiskt.
Kilarna är huvudsakligen placerade i de övre väggpartierna. Det förefaller som om kilarnas
fas ligger i riktning snett uppåt mot den övre stockens drag. Den största deformationen är
på den undre stocken.
20

En möjlig hypotes gällande de tvärgående kilarna i Granhult är att de placerades/slogs in i
större glipor i samband med timringen. Anledningen skulle kunna vara att lägga tyngden
på knutkedjorna, en metod som praktiseras i traditionell timring i Rumänien men hittills inte
är belagd i Norden.13 Det finns flera tecken som tyder på att man var noggrannare i
timringen i de nedre väggpartierna. Stockarna i exempelvis Södra Råda och Hammarö
kyrkor är grövre i de nedre väggpartierna, passningen och knutningen är tätare i den
nedre delen av stommen medan knutarna i de övre partierna till och med hamnar ur varv.
De nedre väggpartierna har bearbetats med skave, precis som koret i Granhult. Det kan
även vara ett medvetet sätt att göra beställaren nöjd, genom större precision i ögonhöjd
uppfattas hela bygget hålla denna noggrannhetsgrad även om det inte är fallet. Som
parallell kan Hammarö och Södra råda kyrkors profilhyvling nämnas som endast är kring
öppningar men ”lurar” betraktaren att tro att kyrkans timmer är profilerat. Likaså intill
sakristian i Hammarö finns en profilering runt dörröppningen som slutar ca en halvmeter
från golvet men ändå uppfattas som komplett om man inte detaljstuderar den.
Det kan vara så att man i dessa stora timmerbyggnader med skarpkantstimring inte
meddrog stockarna i någon större omfattning. Om passningen var tillräckligt bra så
garanterade den naturliga sjunkningen en tillräckligt tät vägg. Timmerstockarna är
behuggna på fyra sidor. Draget är flackt och det kan ha varit ”prefabricerat”, dvs. hugget i
samband med dimensioneringen. Tankarna på möjligheten till prefabricerade drag har
uppkommit i Södra Råda projektet mot bakgrund av fördelarna att slippa vända, passa och
hugga drag på byggnadsställningen.
En annan möjlig hypotes är att en del av kilarna är rester av upphängnings anordningar för
väggbonader14 som kan ha varit upphängda vid vissa högtider innan man fick
väggmålningar. Det finns exempel på medeltida väggbonader som genom lyckliga
omständigheter bevarats till vår tid men det finns inga beskrivningar på hur de var
upphängda.

Kilarna som sitter mellan två väggtimmer förefaller sitta två och två med jämna mellanrum.
Kanske de från början inte varit kilar utan stuckit ut längre och fungerat som fästanordning
för bonader. Foto BB.

13Den
14

rumänska metoden beskrivs i Baboş 2004:58f.

De mest kända svenska medeltida kyrkliga bonaderna är de från Överhogdal och bonaden från Skog.
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Dörrar
Som komplement till tidigare förundersökning från 2007, om dörrar och fönster,
kontrollerades följande:
Sydportalens dörrblad består av två ekbrädor som är falsfogade och förstärkta med
tränaglar i falsfogen. Brädan närmast gångjärn har kärnsida inåt rummet medan den andra
brädan har kärnan vänd utåt. Korportalens dörrblad har brädor som fogats stumt och de är
förbundna med tränaglar. Bägge ekbrädorna har kärnsidan inåt.
Då dörrbladen är tillverkade på olika sätt kan de även vara av olika ålder. Det är möjligt att
man skulle kunna undersöka detta närmare genom att fotografera ändträet och få det
dendrokronologiskt analyserat.
Väggspån

Foto taget 1942 av Mårten Sjöbeck som visar nyare spån som ljusare. Långhuset förefaller
ha kvar en betydande del äldre väggspån.
I Södra Råda förundersökning om spån anges det att huvuddelen av spånen ersattes vid
en restaurering 1936. Bilder tagna av Mårten Sjöbeck 1942 visar att betydande delar av
äldre spån lämnades orörda, det är dock möjligt att dessa utskiftats vid senare
renoveringar.

Till vänster foto Mårten Sjöbeck 1942. Till höger foto KMM 2013.
Vid utbyte av väggspån 1936 sparade man ett antal spån som spikades upp för att en
speciell lav fanns på spånen. Denna provyta finns kvar om än i ganska slitet skick. Vid
okulär besiktning bedömdes möjligheterna som stora till att dendrokronologiskt datera
dessa och på så vis få ökad kunskap om hur länge stommen stod bar utan spån.15

15

Det är sedan tidigare känt att ytterväggarna är vittrade och spånklädningen skett en längre tid efter
uppförandet. Det finns även uppgifter på ett spånhus samt att bönderna var skyldiga att leverera spån, 20
alnar per helt hemman och att kyrkan spånklätts före 1600 talet, se Ullén 1971:290 och 294.
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Stiglucka
Stigluckan med sina svagt utåtlutande väggar ger ett medeltida intryck. Det är en
spännande liten byggnad som oavsett ålder är intressant. Stigluckan är vidare
skarpkantstimrad, timret är sprättäljt och det har ett åstak med ”högben” bestående av
plank liggande på flasken. En framtida datering och detaljundersökning av knutar,
avmärkningsspår etc kan bidra med spännande information kring senmedeltida?
timringstraditioner. Vid sammanställning av tidigare undersökningar gällande stigluckan
framkom att följande teori i Södra Råda förundersökning 1 inte kunde stämma: ”stigluckan
kan på goda grunder antas vara gjord av de stockar som kapades bort när man öppnade
väggen mellan kor och långhus.” Detta är inte rimligt eftersom det finns arkivalier som
anger att arbeten på stigluckan skedde 1731 och korväggen öppnades först 1819.16

Ovan till vänster syns de plankformade ”högbenen” som ansluter till den trekantsformade
nockåsen. Till höger sprättäljt skarpkantat timmer. Foton KMM.

Foto in i stigluckan mot väst. Notera de i väggen infällda sittbänkarna. Foto KMM.

16

Ullén 1971:290
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Uppmätning av stigluckan gjordes av Gunnar Almevik och Therese Melin. Renritning
gjordes av Therese Melin.

A. Laxknut med vindfångshak i Granhults kyrka, 1220-tal D. Hakknut på sakristian i Granhults
kyrka, även vapenhuset och stigluckan uppges ha denna knut. Efter Sjömar 1988.

Sakristia och vapenhus
Dessa byggnader bedömde vi som slarvigare timrade än långhus, kor och stiglucka. Såtar
förekommer och ganska stora glipor mellan timmervarven.
Klockstapeln
Klockstapeln är inklädd med spån till stor del men de synliga delar som inspekterades
okulärt bedömdes inte vara medeltida. Så uppgiften att den ska vara uppförd tidigt 1700
tal kan mycket väl stämma.
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Förslag på fortsatta undersökningar
Det finns sammantaget observationer som ger grund för tolkningen att lutningar i de
medeltida byggnaderna var medvetna, dvs utförda i byggskedet med syfte att ge en
speciell visuell effekt. Väggbandet i Södra Råda lutade exempelvis ca 20 cm mot koret i
öster. Det kan finnas samband med de lutande takstolarna med önskan att uppnå en
visuell effekt av något slag, kanske med avsikt att få lutande plan mot koret liksom i ett
centralperspektiv? Ingen systematisk undersökning har gjorts med fokus på mått och
eventuella visuella effekter. En annan möjlig visuell intention är utåtlutande gavlar. Södra
Råda västgavel lutar märkbart utåt enligt Sigurd Curmans ritningar från 1909. Likartad
lutning har dokumenterats på båda gavlarna i Ingatorps kyrkbod. I ett framtida projekt
skulle man kunna titta närmare på dessa fenomen och jämföra småländska
timmerbyggnader från 1200-talet men även ta med stenkyrkor som Jäts kyrka som har
Sveriges äldsta skiftesverk i bruk som en gång fungerat som ”projektionsvägg” när solens
strålar lyste genom västöppningen och av taklagets stöttor begränsades till en romb på
den vitkalkade väggen av radialkluvna ekbålar. Det finns mycket kunskap att återhämta
om Småländsk timmermanskonst från 1200-talet. En ökad förståelse och värdering av
originalmaterialets unika dokumentvärde inte bara inom forskarvärlden utan framförallt hos
förvaltarna och nyttjarna tror vi är det bästa skydd man kan ge för vårt kulturarv i trä.
Kompletterande undersökningar specifikt för Granhult:
När Granhult dendrodaterades 1983 var dendrokronologisk analys en ganska ny metod i
Sverige. Byggnadsarkeologisk undersökning med frågeställningar som går djupare än ett
årtal var inte aktuellt då.
En kompletterande provtagning kan ge svar på
• när kyrkan är uppförd, vankant finns på andra takstolen från väster.
• om innertaket är ursprungligt eller sekundärt, Innertaksbrädorna kan analyseras med
hjälp av fotografi utan ingrepp.
• om stigluckan är medeltida.
• datering av spån kan svara på hur länge kyrkan var oklädd.
• Kunskap om virkets proveniens kan även ge kunskap om var virket är hämtat och
kanske ledtrådar på vem som stod bakom kyrkbygget.
En systematisk undersökning av kilarna genom att markera deras placering på ritningar
och kontroll av om det finns horisontella kilar med medeltida färgrester kan styrka /förkasta
våra teorier om kilarnas ålder och syfte.
Vår nuvarande hypotes kring korets skavning är att den skett före timring. Detta är enkelt
att undersöka.
En systematisk genomgång av takstol för takstol där avmärkning, eldmärken klyvskador,
rätfibrighet, dokumenteras ger en ”karta” över taklaget som kan användas för att få ökad
kunskap om hur och i vilken ordning man monterat taklaget.
Fortsatt uppmätning och dokumentation av stigluckan.
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Bilaga:
Anteckningar om långhusets högben av KMM.
Högben Takstol 1 gaveltakstol i brösthöjd 135 bred 160 hög norr, lite vankant, takstol 2 bredd 75
höjd 125 vankant norr

L1s
L2s halvklova, kluven sida mot väst
L3s kluven sida mot öst
L4s ?
L5s kvartsklova kluven sida upp och mot väst
L6s snörslagna kimrök undersida kvartsklova? Upp , väst kolla efter inskärningar mot öst
L7s kvart kluvna sidor upp och mot väst
L8 halv, öst
L9 dubbla snörslagna heltimmer?
L10 s halv klyvd yta mot öst
L11s kvart ? Mot väst upp.
L12 halv??
L13 halv?
L 14 halv mot öst ristning

L2N halv klyvd yta mot väst
L3N halv mot öst
L4N kvart?
L5N kvart väst, upp
L6N kvart??
L7N kvart ! Snörslag mot väst, klyvd yta mot väst och upp. Säker då man ser årsringar i urtag för
stödben
L8n halv mot väst
L9n kvart mot väst och upp snörslagna mot väst
L10 halv mot öst s format timmer extremt tätväxt
L11 halv? Mot väst
L12 kvart? Öst o ner.
L13 halv mot öst, eldsmärke mot öst o ner
L14 kvart?
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