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Grön pil visar Stora Hammars gamla kyrkas läge och röd pil visar Rängs kyrkas läge i
Skytts härad. Blå pil visar Törringe kyrka i Oxie härad. Skånekartan visar Skånes kyrkor
och är tagen från Sveriges kyrkor.
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Inledning
Denna rapport och föreliggande undersökningar är utförda inom ramen för stiftsprojektet
Historisk timmermanskonst i Lunds stift. Projektets syfte är i korthet att inventera och
dokumentera historisk timmermanskonst i stiftets kyrkor.
Den insamlade kunskapen ska användas för att skydda dessa till stor del outforskade
källmaterial som oftast dessutom är en del av fullt fungerande byggnader.
En viktig del i projektet är att belysa de värden timmermanskonsten besitter och delge
kunskapen till församlingarna som är de som har störst kontakt med respektive kyrka och
därmed är ytterst viktiga för att detta kulturarv förvaltas och bevaras för framtida
generationer. Eftersom varje kyrka är unik och mängden bevarad timmermanskonst
varierar så skiljer sig även dokumentationen för varje kyrka. Även rapporteringen för varje
kyrka skiljer sig åt utifrån bevarad timmermanskonst. I stiftsprojektets slutskede kommer
en sammanfattande rapport att sammanställas där kunskapsläget för timmermanskonsten
i Lunds stift redovisas.
Stora Hammars kyrka är framförallt utvald utifrån den bevarade plankan från en
föregångare i trä och den bevarade romanska fönsterbågen. Att kyrkan dessutom är
dendrokronologiskt provtagen är ett annat viktigt kriterium. Räng och Törringe kyrkor
valdes ut eftersom antikvarie Petter Jansson dokumenterat konvexa bindbjälkar i dessa
kyrkor.
Medverkande
Byggnadsarkeologisk undersökning/inventering utfördes av Karl-Magnus Melin Knadriks
Kulturbygg AB och Petter Jansson Regionmuseet den 14 januari 2016.
Metod
Timmermanskonsten undersöktes okulärt. Släpljus användes för att söka efter
verktygsspår, inskriptioner och ristningar. Samtliga fotografier i denna rapport är tagna av
författaren där inte annat anges. Vid beskrivning av takstolar i texten anges K för kor. L för
långhus/skepp, T för torn. I skepp och kor räknas takstolarna från väst. Sparre LN8
betyder således skeppets åttonde sparre norra sidan och stödben KS7 betyder korets
sjunde stödben mot söder.
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Stora Hammars kyrka
Taklagens tillgänglighet
Taklagen nås via trappa i tornet. Tillgänglighet upp till vindar är ganska god men uppe över
skepp och korsarmar finns inga spångar och de höga valven gör det lite besvärligt att
förflytta sig.
Stora Hammars kyrka kort historik
Kyrkan menas vara uppförd av Oxiemästaren på 1100-talet. En förmodat ursprunglig
bindbjälke daterades 1999 av dendrokronolog Alf Bråthen till att vara fälld inom perioden
1151-1155. Denna datering av bindbjälken ifrågasätts av undertecknad och Petter Jansson
i denna rapport.
Sven Rosborn som initierade dendroprovtagningen på 1990-talet menar att dateringen
visar att Oxiemästarens verksamhetstid får tidigareläggas mot vad man tidigare antagit. I
genomgången mellan skepp och torn har det uppmärksammats att en överliggare utgörs
av en återanvänd planka som har dekorativ utskärning och som förmodas komma från en
föregångare i trä. Vid tiden för dendroprovtagningen bedömdes denna planka vara
försvunnen. Vid besök inom ramen för pågående stiftsprojekt kunde det konstateras att det
hela var ett missförstånd och plankan med utskärningar finns kvar. Kyrkan har tidigare haft
ett fristående klocktorn som rasade vid en storm på 17301. I tornet påträffades vid besöket
2016 återanvända delar av detta klocktorn.
Byggnadsarkeologiska undersökningar har tidigare gjorts av Otto Rydbeck 1903, Theodor
Wåhlin 5 och 22 maj 1903, Harald Olsson och Clas Hommerberg 19522 Ytterligare
byggnadsarkeologisk undersökning har gjorts 1967 av Evald Gustafsson i samband med
utvändig omputsning.3 Under senare år har även antikvarie Petter jansson och arkeolog
Sven Rosborn gjort undersökningar och en av de senaste byggnadsarkeologiska
tolkningarna, av kyrkans byggnadsfaser, är gjord av arkeolog Barbro Sundnér. Sundnér
tolkar tornet som senare än skeppet medan Rydbeck och Wåhlin tolkar det som
ursprungligt. Genomgången, med förmodade stavkyrkodelar som överliggare, förefaller
vara ursprungligt vilket gör att Evald Gustafssons tolkning från 1967, då stora delar av
putsen var nerknackad, verkar rimlig. Han menar att tornet var planerat från början men att
det kan ha byggts något senare då det finns olikheter i material och murningssätt.4

1

Rosborn 2002:25

2

Regionmuseets arkiv.

3

ATA

4

Gustafsson 1967 ATA
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Till vänster bild tagen av Otto Rydbeck 1903. Norra långsidans igenmurade fönster syns tydligt. Vid
renoveringen på tidigt 1900-tal ersattes fönstren som syns i bild. Till höger. Interiörbild tagen av Theodor
Wåhlin 1903. Vid vårt besök undersökte vi på vinden en av de genom valven gående bjälkarna. Den var
ingen dragbjälke som vi först trodde utan den bars endast upp av valvet. Foton Kulturmiljöbild.

Byggnadsarkeologisk tolkning av de medeltida
byggfaserna i Stora Hammars kyrka.
Illustrationen till vänster är gjord av
byggnadsarkeolog Barbro Sundnér. 5

5

Barbro Sundnér har inventerat 245 av Skånes medeltida kyrkor. Resultaten är fritt tillgängliga via Svensk Nationell
datatjänst på adressen: http://snd.gu.se/sv/catalogue/study/SND0941.
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Dekorativt skuren byggnadsdel återanvänd som
överliggare till genomgång mellan skepp och torn

Foto på den dekorerade överliggaren. Foto tagit av Lars Dufberg på 1950-talet.6 Bild på överliggarens
nuvarande utseende finns på rapportens framsida.

Av all spännande timmermanskonst i Stora Hammars kyrka så är den dekorerade
överliggaren på grund av sin unicitet av störst vetenskapligt intresse. Bevarade delar av
romanska träkyrkor är ovanligt i Norden och ännu ovanligare är det med ornamenterade
byggnadsdetaljer. Enda säkert belagda exemplet från Lunds stift är Brågarpsplankan som
även den påträffades som en överliggare i en vindsöppning. En nyligen påträffad
överliggare i Norra Åsums kyrka som tolkas att ha utgjort en hörnstolpe i en stavbyggnad
kan eventuellt ha träskärning på en sida7.
Den äldsta kända beskrivningen av den ornerade plankan är gjord av Harald Olsson,
Skånes hembygdsförbund, 1952. Hans beskrivning är dessutom den mest genomgående.
De senaste uppgifterna från 2002 gav dock beskedet att plankan var förkommen.8 Enda
kända dokumentationen av plakan var två fotografier från 1950-talet och en skiss utförd av
länsantikvarie Harald Olsson. Det var med stor spänning som vi gick upp i tornet för att
undersöka om det endast fanns spår i putsen eller om det eventuellt kunde vara så att
plankan fanns kvar. Det visade sig att plankan fanns kvar och dessutom fanns det spår
efter ytterligare en planka som sannolikt varit försvunnen sedan väldigt lång tid. En av
orsakerna till missförståndet är troligtvis att Ernst Frostin 1960 skriver ”..ovan tornvalvet
6

Sven Rosborn har bidragit med denna bild.

7

Denna byggnadsdel kommer under 2016 att lossas för dokumentation och dendrodatering, Länsstyrelsen
har beviljat ansökan om demontering, analys och återmontering. Romansk träornamentik finns dessutom
bevarad på två stenkyrkors murlejder i Lunds stift. Bjäresjös kyrkas absidlejd är det främsta exemplet men
en ornamenterad murlejd i Färlövs kyrkas kor har nyligen upptäckts inom ramen för stiftsprojektet. Dessutom
finns ett antal dekorativt utformade takstolsdetaljer som nockåsar, hanaband och snedstöttor.
8

Rosborn 2002:12
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och fortsätter genom en glugg in på kyrkvinden, ser man i gluggens övre kant en väldig
planka. Den är dekorerad med mönster som leder tanken till stavkyrkornas ornamentik”.
Den försvunna plankan har varit ”väldig” medan den kvarvarande är ganska modest.
Dessvärre har plankan, efter 1958 då det yngsta fotot är tagit, kraftigt misshandlats av
elektriker och det gick därför inte vid besöket att dokumentera plankan på ett fullgott sätt.
Det var dock tydligt att både den kvarvarande plankan och den försvunna haft
tårtbitsliknande tvärsnitt. Den bevarade plankans synliga bredsida har dekorerats med
mönster i djuprelief. Även den försvunna plankan har haft likartad dekoration vilket kunde
avläsas som avtryck i murbruket. Andra exempel på användande av tårtbitsformat virke
finns både för resvirkes och skiftesverkskonstruktioner men då är det vanligtvis en
urholkning på den bredaste smalsidan för anslutande plankas tårtbitsspets. Inget spår
efter urtag kunde ses på den bevarade plankans bredsida. Däremot finns en bevarad
dubb och spår efter två spikar, dessa finns dock på en yta som verkar vara gjord vid en
sekundär användning av plankan. Plankans bredsida avsmalnar väldigt fort vilket förefaller
bero på att man huggt bort en del av den breda smalsidan redan för den ursprungliga
användningen. Den synliga bredsidan är ganska vittrad och förefaller ha spår efter tjära
vilket tyder på att den i ett tidigare skede varit väderutsatt. Även den smala smalsidan som
endast är ca 1” tjock förefaller ha tjära. Den breda smalsidan verkar däremot inte ha spår
av tjära.

Bild på överliggarens breda smalsida i linje med de bägge pilarna syns spår efter två spikar. Lite till vänster
om spikhålen i bild så blir plankans bredsida bredare vilket tyder på att ytan där spikhålen finns är sekundär.
I det synliga ändträet kan man se att årsringarna inte ligger som man kan förvänta sig om man tolkar
plankans tårtbitsformade tvärsnitt som resultatet av radiell klyvning.

Den försvunna plankans breda smalsida har haft måttet 13 cm. Då öppningen är ganska
trång kan en möjlig förklaring vara att man tagit bort den för att lättare ta sig igenom
öppningen. Den kvarvarande plankan påverkar inte höjden lika mycket och har varit
svårare att få loss än den andra vilket enligt denna hypotes skulle kunna förklara varför
den lämnats kvar.
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Med gul linje har den andra förkommna plankans ungefärliga tvärsnitt illustrerats. Man kan även se spår i
murbruket efter orneringen på denna planka. På den kvarvarande plankans breda smalsida kan man även
se en dubb som sannolikt är sekundär. 1:ste antikvarie Petter Jansson från Regionmuseet förgyller bilden
med sin närvaro. Bilden är tagen inne från skeppet.

Harald Olssons skiss
från 1952. Skissen är
inte skalenlig men ger
en hyfsad bild av hur
man genom att
avlägsna material fått
fram ett dekorativt
mönster.
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Preliminära tolkningar av delarna från en träkyrka
Med tanke på materialets ringa omfattning kan utsikterna till fruktbara tolkningar ses som
små. Men med hjälp av olika referenser anser jag det värt att göra ett försök, som sen kan
kritiseras och nagelfaras, för att förhoppningsvis öka kunskapen om den romanska
timmermanskonsten.
Ornamentiken

Ovan två bilder där partier med liknande bildelement, som förekommer på Stora Hammar plankan, är
inringade med röda trianglar.9

I tidigare beskrivningar av plankan har man nöjt sig med att skriva att den är från en
stavkyrka och att den har ornamentik. För att hitta möjliga paralleller till dekorelementen
har jag genomgått referenslitteratur. I Lennart Karlssons avhandling ”Romansk
träornamentik i Sverige” finns avbildningar av en runsten fråm Nora daterad till 1000-talet
som har ett kors vari man med lite god vilja kan se likheter med mönstret i Stora
Hammar.10 Vidare har han med en sten från Ardre, även den är daterad till 1000-talet, som
har utsmyckning med element som påminner om Stora Hammars.11 I boken ”Romanske
stenarbejder 1”, återfinns liknande bildspråk på fragment från ett korfönster från Hammer
kirke i Danmark, även denna stilhistoriskt daterad till 1000-talet samt en runsten från
Järfalla i Uppland som daterats till 1000-talet.12 Det ska påpekas att ornamentiken i Stora
Hammar inte verkar begränsas av den enskilda plankan utan förefaller ha löpt över på
anliggande plankor/byggnadselement.

9

Bilderna tagna ur Karlsson 1976

10

Karlsson 1976:55

11

Karlsson 1976:57

12

Vellev 1981:15, 70
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Tolkning av den bevarade plankans ursprungliga placering
Den bevarade plankan har en högst anmärkningsvärd avsmalning i bredd som gör att vi
direkt kan avfärda att den endast varit en vanlig stavkyrkoplanka. I ena änden är den ca
20 cm bred och i andra ca 32 cm. Tittar man även på hur träfibrerna ligger i plankan blir
tolkningen att antingen har inte plankan ursprungligen varit mycket längre om smalsidorna
varit raka alternativt utgör den bevarade delen en ände av en längre planka som avsiktligt
vinklats av på ena ändens ena sida.
Jag följer det andra spåret och tolkar delen som en del av en längre planka som i slutet
vinklats av. Fortsättningsvis skriver jag som att hypotesen är ett faktum. En anledning att
vinkla av en stavplanka är om plankan fungerar som betskida vid en dörr och över
öppningen har en överliggare som man vill fixera genom att den är bredare upptill än
nertill. I referenslitteratur hittades två bilder som får illustrera hur den bevarade
överliggaren kan ha fungerat.

Ovan till vänster ses en uppmätning av sekundärt använd portal i Urnes kyrka i Norge. Dendrokronologisk
analys har visat att materialet fälldes efter 1069.13 Röd fyrkant visar vilken del av betskidan som motsvarar
Stora Hammarplankan i föreliggande hypotes. Att den vänstra stolpen valts är för att avvinklingen är tydligare
där en på högra stolpen. Avsmalningen av staven är inte speciellt stor och än mindre på den motstående
betskidan. Som synes smalnar Urnes betskidor av även neråt vilket gör att man teoretiskt även skulle kunna
tänka att Stora Hammar plankan är från en nederdel. Till höger visas hur Stora Hammar plankan kunnat se
ut när den var övre delen av en betskida.

13

Krogh 2011:211f. Bilden är från Krogh 2011 sid 45.
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Dörren till vänster kommer från Lillhärdal i Härjedalen och
ska enligt traditionen komma från en kyrka.14 Som synes
avvinklas toppen av betskidan betydligt mer än vad fallet
är på portalen från Urnes och även mer än på plankan
från Stora Hammar. Dörren från Lillhärdal är inte
dendrokronologiskt daterad och det är inte angivet om
dörren förmodas ha suttit på en träkyrka eller stenkyrka.
Oavsett dessa oklarheter visar portalerna från Urnes och
Lillhärdal på att tolkningen av Stora Hammar plankan som
en del av en betskida är möjlig och att historiska
referenser finns.

I Norske pryddører fra middlealderen har Per Gjærder med denna typ av betskidor som
vinklas av uppåt. Han menar dock att denna typ av överstycken är förbehållen liggtimring.
Detta verkar han grunda på att han bara stött på denna lösning för liggtimrade byggnader
och hans slutsats motsägs av Urnesportalens utformning.15
T.v. ges ett tolkningsförslag på hur portalen kan ha sett ut och hur
dekorationen fortsatt på intilliggande stavar. Gul rektangel illustrerar lejden
och röd fotträet. I detta rekonstruktionsförslag redovisas kyrkan med fotträ
och inte med jordgrävda stavar. På grund av det tolkningsbara materialets
ringa omfattning görs inget försök att illustrera eventuell dekoration längre
ner på stavarna. Vidare är det på bevarade stavkyrkor, och bevarade
delar, vanligt att enklare dekoration i form av urskålning som i bland är
spetsig är koncentrerad till området närmast lejden.16 Den förmodade
hörnstolpen som påträffats som överliggare i Norra Åsums kyrka har även
den en urskålning under kapitälet. I referenslitteraturen har jag dock inte
ännu påträffat något exempel där denna enkla form av dekoration går så
långt ner på stavarna som är fallet i föreliggande tolkning. Dekorationen
visas med raka streck men spåren i murbruket efter den andra plankan
visar att dekorationslinjerna även kunnat vara svagt böjda. Spåren efter
den försvunna plankan är inte uppmätta och det kan inte i nuläget
uteslutas att den utgjort övre delen av den motstående betskidan.

14

Info och bild efter Karlsson 1989:276

15

Gjærder 1951:24

16

Se exempelvis Krogh 2011:140 där han med foto illustrerar hur den äldsta Urneskyrkans stavar haft en
utkarvad spets som påminner om den mindre spetsen på Stora Hammar plankan. I Urnes fall är spetsen
gjord som en försänkning istället för som på Stora Hammar där det är material runt spetsen som avlägsnats.
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De återanvända delarnas tvärsnitt.

Till vänster exempel på tvärsnitt på stavar från nordiska träkyrkor.
Efter Elna Møller 1961.

I sin nuvarande form har den återanvända delen ett tårtbitsformat tvärnitt och avtrycken
visar att den saknade plankan även haft det. Den breda smalsidan har sekundärt
bearbetats, en möjlig tolkning är att denna sida ursprungligen haft ett spår och att
tvärsnittet påmint om Hedareds stavplankor som illustreras ovan som F. Den märkliga
placeringen av årsringarna indikerar en ytterligare möjlighet. Plankans tvärsnitt kan ha
varit mer rektangulärt men i den övre änden, som anslutit till ett portalöverstycke, har
plankan bearbetats till tårtbitsformat tvärsnitt.
Spår av tjära
Den synliga bredsidan och den smala smalsidan har spår efter tjära. Detta indikerar att
denna sida varit vänd utåt. Tjäran finns bara bevarad partiellt och eftersom plankan ser
väderbiten ut och förefaller sakna tjära på den breda smalsidan tolkas tjäran ha påförts vid
plankans ursprungliga användning.
Detta kan vara ett av de äldsta beläggen från Lunds stift på tjärning av väggar. De delar av
ett möjligt sutak, som påträffats inom ramen för stiftsprojektet, i Bjäresjö kyrka har även
spår av tjära17. En analys med mikroskop kan eventuellt visa hur tjäran runnit och ge ökad
kunskap om byggnadsdelen och styrka eller avslå befintlig hypotes om delens
ursprungliga placering.
En analys av tjärans sammansättning kan även ge ny kunskap om vilken typ av tjära man
använde sig av.
Betydelse av placering och återanvändning
Även om jämförelsematerial är ytterst begränsat bör det ändå nämnas att
Brågarpsplankan, som påträffades även den som en överliggare i en muröppning, tidigare
varit en del av en portal/öppning i en träkyrka. Hörningplankan som ursprungligen utgjort
en del av en lejd på den föregående träkyrkan var inmurad som ett fragment vid nya
kyrkans murkrön. Kanske man såg en symbolik i att återanvända delar i anslutning till eller
i liknande funktion som tidigare. Kanske det viktiga var att visa på kontinuitet genom att
återanvända delar av en föregångare. Kanske det ibland var ett rent ekonomiskt
ställningstagande. Många fler överliggare finns att undersöka och flera är återanvända
men deras tidigare användningsområde har ännu inte tolkats närmare alternativt beskrivs
de vara opresicerade delar av stavkyrkor som föregått de befintliga stenkyrkorna.

17

Melin 2015
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Taklaget i Stora Hammar kyrkas skepp

Skiss gjord av Petter Jansson 1994 på den bindbjälke som provtagets och dendroanalyserats 1997. Vid
besöket kunde vi konstatera att bjälkens norra ände var skarvad med blixtskarv före sin nuvarande
användning, samtliga urtag för blad hade dubbhål och bjälkens södra ände var något avkortad. De yttre
urtagen för stöttor var inte husade, som på skissen utan genomgående.

Taklaget är eftermedeltida men en återanvänd äldre bindbjälke finns bevarad i nivå med
skeppets tidigare östvägg. Bjälken är för kort för att ha haft denna placering från början.
Bjälken har dendroprovtagits och bedömts vara ursprunglig.18 Det finns dock flera
indikationer på att dendroanalysen gett ett felaktigt svar. Den provtagna stocken har
endast 64 årsringar vilket är svagt för att få en datering.19 Dateringen bygger dessutom på
endast ett prov. Bearbetningen stämmer inte med det vi nu vet om bearbetning på 1150talet. Timret har mycket vankanter vilket inte stämmer för perioden då det brukar vara
skarpkantat timmer. Stöttorna har förankrats med dubb istället för spik vilket pekar på en
senare datering. Sammantaget är vår bedömning att bjälken är från ca 1300 eller senare.
Det bör undersökas om Dendroprovet förvaras på Lunds universitet så en ny analys,
eventuellt kompletterad med kol 14 analys kan göras.
Oavsett bjälkens ålder är den intressant. På bjälkens östra sida vid södra långsidan
plockade vi loss en avhuggen dubb i ett ”problem hole”.20 Dubben som endast var ca 4 cm
lång var tvärt avhuggen inåt hålet. Vidare hade dubben genomborrats så en liten tränagel
gick igenom den. En spontan tolkning är att man igenom hålet i dubben fört ett snöre som
nageln har låst. Anledningen skulle isåfall kunna vara att hänga någon form av lod i detta
snöre för att väga av takstolen. Man kan även tänka sig att man fäst ett snöre i mitten för
att förenkla snörslagningen vid bilningen av timret som varit något krokigt. Hur som helst
ger detta nya fynd oss anledning att söka efter fler liknande dubb i problemholes för att
komma framåt i tolkningen av dessa.
Övriga delar av skeppets taklag består mestadels av sentida fur. Exempel på underkilade
hanband21 finns vilket pekar mot att befintligt taklag är uppfört inom perioden 1750- 1820.
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Rosborn 2002.
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Dendrokronolog Hans Linderson menar att det i allmänhet krävs minst 70 årsringar för en någorlunda
säker datering.
20

Se Nomenklatur Melin 2015.

21

Se Nomenklatur Melin 2015.
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Stora Hammars taklag i skeppet rest före röstenas uppmurning

Skissen ovan visar skeppets västgavel. I bruket finns spår efter en takstol med bindbjälke och
snedstötta. Det finns i Lunds stift flera andra exempel på detta men även åtskilliga exempel på
rösten som inte uppvisar spår efter inmurade/motmurade takstolar.

Tornet och torntaklaget på Stora Hammar kyrka
Torntaklaget består av åtta takstolar bestående av eftermedeltida furusparrar med två
hanband och tassar på en lejd samt inbrädning av råspont. Vissa takstolar är förstärkta
med järnband mellan tass och sparre och de yttersta takstolarna har järnstag mot
respektive gavelröste.

T.v. Pilen pekar på återanvänt timmer från klockstapel. som provtagets men ej gått att datera. T.h. Del av
klockbocken med inhuggen numrering och symbol gjord med rödkrita. Symbolen är gjord av timmermannen
för att markera vilken sida som ska vara uppåt vid hophuggning av de olika delarna.

I tornrummet, där öppningen till skeppet finns, har dendroprov tagits på några av
bjälkarna. Åtminstone en av de provtagna bjälkarna har urtag som visar på att den tidigare
ingått i en klockstapel av tornstapel typ. De provtagna stockarna i tornet hade för få
årsringar för att kunna dateras.
16

Grafitti och träornamentik i skepp och torn

Ingen systematisk inventering av ristningar gjordes vid besöket. Det var dock
uppseendeväckande hur elinstallationer placerats olämpligt på samtliga ställen där vi vid
snabbinventeringen påträffade ristningar och inkarvningar. Den romanska delen av en
träkyrka är redan nämnd men i tornet till vänster om ingången till skeppet har installation
gjorts på sämsta tänkbara ställe över grafitti gjord på kritsten. I skeppet har hantverkare
karvat in ett meddelande på ett hanaband som nu delvis täcks av elinstallation.
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Stora Hammar kyrkas romanska fönsterbåge
Otto Rydbeck påtalar 1903 att skeppets norra fönster har kvar sin träbåge ovan valv.22
Bågen finns delvis kvar och synligt är ett överstycke och den östra sidokarmen. Mer av
bågen kan finnas kvar men är i så fall dold bakom bruk och sten. Dageröppningen har varit
ca 28-30 cm. Tjockleken på överstycket är ca 1”. Innan stiftsprojektet startades var ingen
sammansatt fönsterbåge uppmärksammad i Lunds stift. Till dags dato har sammansatta
träbågar konstaterats för Bjäresjö, Farhult, Fulltofta, Östra Ingelstad samt troligtvis för
Törringe och Västra Tommarp kyrkor. Vid undersökningen kunde ej konstateras om bågen
har en utvändig fals eller ej. Detta kan vid framtida besök avgöras med hjälp av en
”tandläkarspegel”.
Endast lite av bågens sidostycke är synligt. Överst på mittstycket syns en järnten som
sannolikt är en rest av ett stormjärn.

Foto till vänster. Tagit innifrån skeppet visar att det mestadels är överstycket som är synligt. Till höger
utvändigt foto som visar att den romanska fönstöröppningen skärs av en yngre öppning. Foto Theodor
Wåhlin 1903, Kulturmiljöbild.

22

Brev i ATA daterat Lund d 22 sept 1903.
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Stora Hammars medeltida dörr i tornets västfasad.

Foton ovan Erik Lundberg årtal okänt, Kulturmiljöbild.
Dörren finns fortfarande kvar in situ. Järnsmidet bedöms av Lennart Karlsson till 1400talet.23
Bedömningen av timmerhantverket stödjer hans datering till att dörren är senmedeltida.
Dörren är nu 232 cm hög och 112 cm bred och 35-38 mm tjock. I senare tid har den
nedersta reveln ersatts och nedre delen av dörrbrädorna har blivit ersatta av liggande
brädor. Dörrbladet består av 3 ekbrädor med bredderna 43 cm, 16,5 cm och 52,5 cm.
Brädorna ansluter mot varandra med rak stötfog och inga dubb mellan brädorna kunde
dokumenteras. Eventuellt, men troligtvis inte, kan det finnas en dubb dold av reveln och en
kan ha funnits under den ersatta reveln. De bredare bräderna är tagna tangentiellt ur
stocken och har kvar märgen i mitten. Den synliga sidan av brädorna är bilad och partiellt
skrubbhyvlad. Den kvarvarande originalreveln är fäst med handsmidda spik och där en
spikskalle saknas kan man se att man förborrat för spikarna. Den nedre förmodade
originalreveln som endast kan studeras på fotografier har varit fastsatt både med tränaglar
och handsmidd spik.

23

Karlsson 1988:481f
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Dendrokronologisk provtagning och analys av Stora Hammar kyrka
Dendrokronologisk provtagning har skett 1997 av Alf Bråthén24 . Ett av proven daterar
enligt honom den lösa bindbjälken som ligger i anslutning till skeppets ursprungliga
västvägg till 1151-1155. Utifrån de okulära undersökningar som gjordes av undertecknad
och Petter Jansson verkar denna datering osannolik. Dessutom baseras dateringen på ett
enskilt prov som endast har 64 årsringar. Det aktuella provet ska åter analyseras av Hans
linderson om det går att uppbringa. En diskussion kommer även att ske om det kan vara
relevant att analysera provet med kol 14 metoden. Vi kunde på plats se att även de
återanvända delarna från en klockstapel provborrats. dessa prov blev dock odaterade.
Övriga iakttagelser i Stora Hammar kyrka
Partiellt var tegelstenar i valvet vittrade och pulvriserade. Romanska målningsfragment vid
den så kallade fisken på skeppets noorra långsida hade ramlat ner på valvkappan. I
romansk puts påträffades fingeravtryck och textilavtryck, troligtvis efter de medeltida
hantverkarnas knän. I anslutning till skeppets tidigare västavslutning finns på norra sidan
en träplanka som verkar vara inmurad i muren. Mer undersökning av denna detalj krävs
dock för att utesluta att den hamnat där vid ett senare tillfälle än vid uppförandet.

Sammanfattande komplement till befintlig vård och
underhållsplan för Stora Hammars kyrka
Stora Hammars gamla kyrkas lämningar av historisk timmermanskonst, taklag, bjälklag,
fönsterbåge och dörr har stora kulturhistoriska värden då man kan följa de olika
byggnadsfaserna. Av särskilt stort kulturhistoriskt värde är lämningarna av träkyrkan.
Dessa delar bör saneras från el för att kunna dokumenteras grundligare. Därför är det av
stor vikt att man framledes vid eventuella reparationer där det blir nödvändigt att ersätta
eller dölja taklagsdelar först dokumenterar det som ska åtgärdas innan arbetena sker. Det
går inte att överlåta på vanliga hantverkare eller konsulter att hålla ögonen öppna, även
om det är ett utmärkt komplement. Det ska observeras att taklagen inte är
färdigundersökta, timren är inte heltäckande och systematiskt undersökta efter till exempel
grafitti.
Installationer:
Flera exempel från Stora Hammar kyrka visar ytterst okänsligt gjord montering av
elinstallationer. På Lunds stifts enda romanska dekorerade stavplanka in situ har
elinstallationer gjorts hämningslöst. Vidare har man lyckats förlägga elinstallationer på en
av få stenar med inskriptioner och på det enda hanabandet med en längre inskription.
Installationerna är ett tydligt exempel på hur det inte bör gå till och hur det kan gå om
kulturhistoriskt otränade hantverkare får fritt spelrum att själva bestämma hur ledningar
ska dras utan att samarbeta med bygnadsantikvarier eller motsvarande kompetenser för
ett lyckat slutresultat.
Vid nyinstallation på äldre taklag är det viktigt att minimera installationerna och att
placering och utförande diskuteras på plats med antikvarie och montör före arbetena
påbörjas för att minska riskerna att kulturhistoriskt viktiga spår utplånas. Istället för att
montera armaturer för att få alla utrymmen upplysta enligt modern standard kan man välja
att komplettera befintlig belysning med moderna sladdlösa uppladdningsbara ledlampor.
Detta är ett billigare alternativ som dessutom är betydligt varsammare mot de
kulturhistoriska värdena.
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Analysrapport finns i Geologiska institutionens arkiv, rapporten är daterad 31 augusti 1997.
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Vindsstädning
Allmänt bör städning av kyrkovindar endast ske ytterst restriktivt och av
byggnadsantikvarier, byggnadsarkeologer eller andra personer utbildade till att urskilja
kulturhistoriskt värdefullt ”skräp” från det som inte är av värde. Byggskräp som legat
hundratals år i svicklar och på murkrön innebär som regel ingen plötslig fara. Är taken bara
täta kan byggskräpet ligga i tusen år till för att en dag ge värdefull kunskap om kyrkans
byggnadshistoria. Om det trots allt är så att man känner en stor rädsla inför detta
byggnadsskräp bör man kontakta byggnadsarkeologer för att systematisk ta bort skräp
samtidigt som ny kunskap om byggnadshistorien tillförs. I Stora Hammars fall har en
vindsstädning skett under överinseende av Petter Jansson På 1990-talet.
Förslag på åtgärder
Elsanering
På de ställen där eldragning är installerad rätt över den romanska överliggaren, på kritsten
med inskriptioner och på hanabandet med karvning kan denna enkelt och varsamt flyttas.
Demonteringen bör dock inte ske av elektriker utan av hantverkare och/eller konservator
van att arbeta varsamt med kulturhistoriskt värdefulla lämningar i samarbete med
elektriker. Ny eldragning ska ske efter samråd på plats mellan antikvarie och elektriker.
Efter att elsaneringen är gjord blir det möjligt att dokumentera den unika överliggaren och
spåren i murbruket efter den andra. Om möjligt bör man då laserskanna dessa. blir inte
resultatet tillfredsställande bör man undersöka möjligheterna till att göra en ickeförstörande
avgjutning. Den bevarade plankan kan inte dateras med helt oförstörande metod men de
kunskaper man kan få genom att ta ett borrprov får anses överstiga den skada borrhålet
utgör. Den breda smalsidan som kan vara aktuell för en provborrning är sekundärt
bearbetad och har vidare inga dekorationer så ingreppet får anses litet i förhållande till de
kunskaper som kan vinnas. Ett dendroprov kan svara på om föregångaren i trä är från
1000-talet som dekorationen indikerar. Kunskap om proviniens för virket kan erhållas,
kunskap om virkesval och hantverkstekniker likaså. Det kan dock inte anses befogat att
lösgöra plankbiten från sin plats då man i såfall riskerar att fördärva de tydliga putsspår
som finns efter den andra förkomna stavplankan. Vid en dendroprovtagning av
överliggaren är det relevant att åter analysera tidigare gjort dendroprov av en återanvänd
medeltida bindbjälke i skeppet. Denna har daterats till 1151-1155 men bedöms av Petter
Jansson och Karl-Magnus Melin vara betydligt yngre. Vid besöket påträffades inget virke
som bedömdes vara likåldrigt med uppförandet av stenkyrkan med undantag av
fönsterbågen och det går inte att motivera en provtagning av denna då det skulle innebära
att både murverk och fönsterbåge skulle bli fördärvade.

Slutord
Stora Hammars kyrka innehåller väsentlig information om timmermanskonst och kan ses
som en referenskyrka framförallt med tanke på den högst unika dekorerade överliggaren
och spåren efter ytterligare en planka som även den varit dekorerad. Kyrkans bevarade
romanska fönsterbåge och medeltida dörr är även dessa av stort kulturhistoriskt värde.
Framtida byggnadsarkeologiska, dendrokronologiska och hantverksvetenskapliga analyser
kan ge ny viktig kunskap om skogsarbete, materialtransport och proviniens på timret,
förändring av timmermanshantverket över tid, utökad kunskap om kyrkans olika byggfaser
m.m. Den utförda dokumentationen skall därför inte ses som avslutad utan är översiktlig
och kräver komplettering för att taklagens och vindarnas informationsvärde skall tillvaratas.
21

Rängs kyrka
Inledning
I Rängs kyrka skulle vi framförallt snabbinventera de romanska bindbjälkar Petter Jansson
påträffat vid tidigare undersökningar. I tornet finns tre stycken återanvända bindbjälkar
som med största sannolikhet är från 1100-talet. De är vittrade/insektsangripna men det
gick ändå att konstatera att de är så plana att de blivit bilade med bredbila på kontinentalt
vis.

Rängs kyrka avbildad 1779, Kulturmiljöbild.
Byggnadsarkeologisk tolkning av de medeltida byggfaserna i Rängs kyrka.

Planen ovan är tagen ur Karlsson 1998. Skeppets och korets mörkt helfärgade murar
tolkas som original medan övriga murverk är senare. Räng har en ovanlig planlösning där
skeppet vidgar sig mot öster. Som annat exempel på landsortskyrka med skepp som
vidgar sig mot öster kan Lyngsjö kyrka nämnas25. I Lund har St Clemens kyrka, Trinitas/
Drottens kyrka och Sta Maria Magle kyrka haft likartade planlösningar26 . Om det finns
något samband mellan dessa kyrkors säregna planlösning har inte undersökts.

25

Se planuppmätningar i Karlsson 1998. Eventuellt finns fler landsortskyrkor som är bredare mot öst i
Karlssons material. Rängs kyrkas byggnadsfaser är inte tolkade av Barbro Sundnér.
26

Se planuppmätningar i Gardelin 2015.
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Återanvända konvexa bindbjälkar i Rängs kyrka

Till vänster skisser av två av de återanvända bindbjälkarna, den övre med urtag på ovansidan för styrplanka
och den undre med tapphål för snedstöttorna. Till höger ett rekonstruktionsförslag av takstolen. Skisser
gjorda av Petter Jansson 1995.

De återanvända bindbjälkarna är av tidigromansk typ och antagligen från 1100-talet.27 I sin
nuvarande placering ligger alla tre på flasken vidare är de kortade i ändarna och inmurade
i väggarna vilket gör att vi inte vet deras originallängd. Vi gjorde en snabbuppmätning och
kom fram till att de ursprungligen varit minst 6,5 meter långa. De hade urtag efter
snedstöttor, en av bindbjälkarna hade tapphål som borrats med skednavare och sedan
stämts ur med stämjärn. De andra två hade spår efter navare men åtminstone nu öppna
urtag. En av bjälkarna har urtag för styrbjälke. Två av bjälkarna är tydligt konvexa vilket
syns på skisserna ovan. Åtminstone den som har urtag för styrbjälke föreföll ha en rak
undersida och konvex översida.

I mitten av bild konvex bindbjälke. den gula pilen pekar på urtag för styrbjälke. De röda pilarna pekar på
återanvända timmer från klockstapel.

27

För mer info se Nomenklatur Melin 2015.
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Bild på den övre av de återanvända timren från klockstapel. Notera urtagen som har stora
överensstämmelser med de som finns på kvarvarande klockstaplar i exempelvis Norra Mellby, Perstorp och
Brönnestad28. Klockstapeln är utifrån likheterna med dessa sannolikt från andra halvan av 1400-talet till
början av 1500- talet.

I samma konstruktion finns ett par bjälkar som sannolikt kommer från en klockstapel av
tornstapel typ. Tornets taklag är sentida och byggt i fur och det samma ska gälla kyrkans
övriga taklag.

Sammanfattande komplement till befintlig vård och
underhållsplan för Rängs kyrka
Rängs kyrkas lämningar av historisk timmermanskonst utgörs främst av bevarade
romanska bindbjälkar och återanvända delar av en tornstapel.Dessa delar sitter relativt
skyddat men bör bevakas vid framtida arbeten som kan påverka delarna negativt.
Installationer:
Vid nyinstallation på äldre taklag är det viktigt att minimera installationerna och att
placering och utförande diskuteras på plats med antikvarie och montör före arbetena
påbörjas för att minska riskerna att kulturhistoriskt viktiga spår utplånas. Istället för att
montera armaturer för att få alla utrymmen upplysta enligt modern standard kan man välja
att komplettera befintlig belysning med moderna sladdlösa uppladdningsbara ledlampor.
Detta är ett billigare alternativ som dessutom är betydligt varsammare mot de
kulturhistoriska värdena.
Vindsstädning
Allmänt bör städning av kyrkovindar endast ske ytterst restriktivt och av
byggnadsantikvarier, byggnadsarkeologer eller andra personer utbildade till att urskilja
kulturhistoriskt värdefullt ”skräp” från det som inte är av värde. Byggskräp som legat
hundratals år i svicklar och på murkrön innebär som regel ingen plötslig fara. Är taken bara
täta kan byggskräpet ligga i tusen år till för att en dag ge värdefull kunskap om kyrkans
byggnadshistoria. Om det trots allt är så att man känner en stor rädsla inför detta
byggnadsskräp bör man kontakta byggnadsarkeologer för att systematisk ta bort skräp
samtidigt som ny kunskap om byggnadshistorien tillförs.
Dokumentation och dendroanalys
För ökad kunskap om kyrkans byggnadshistoria kan man låta dokumentera och
åldersdatera de romanska bindbjälkarna ochde återranvända delarna från tornstapeln. En
dendrokronologisk datering kräver tillstånd av Länsstyrelsen.

28

Se ”Nomenklatur” Melin 2015.
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Slutord för Rängs kyrka
Rängs kyrka innehåller väsentlig information om timmermanskonst. Framtida
byggnadsarkeologiska, dendrokronologiska och hantverksvetenskapliga analyser kan ge
ny viktig kunskap om skogsarbete, materialtransport och proviniens på timret, förändring
av timmermanshantverket över tid, utökad kunskap om kyrkans olika byggfaser m.m. Den
utförda dokumentationen skall därför inte ses som avslutad utan är översiktlig och kräver
komplettering för att taklagens och vindarnas informationsvärde skall tillvaratas.
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Törringe kyrka
Bild på Törringe kyrka tagen av Carl Gustav
Rosenberg på 1940 talet, Kulturmiljöbild.

Byggnadsarkeologisk tolkning av de medeltida
byggfaserna i Törringe kyrka.

ca 1050-1300

ca 1300-1600

1

2

1B

2B

ca 1600-1800
3

Valv samtida med mur
Bevarade valv
Rivna valv
Rekonstruerad mursträckning

Illustrationen till vänster är gjord av
byggnadsarkeolog Barbro
Sundnér.29

1C

?

?

Törringe, Ox

5M

T ör r inge kyr ka
1a. K or
1b. L ånghus; Absid m. tegelvalv,
1c. T orn (rider på långhusets gavel)
2a. K ryssvalv i tornets 2:a v.
2a. T ribunbågen omgjord
2b. V alv: kor, långhus; V apenhus S
2. (V apenhus N)

29

Barbro Sundnér har inventerat 245 av Skånes medeltida kyrkor. Resultaten är fritt tillgängliga via Svensk
Nationell datatjänst på adressen: http://snd.gu.se/sv/catalogue/study/SND0941.
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Inledning
En snabbinventering gjordes i Törringe kyrka eftersom Petter Jansson 2002 dokumenterat
återanvända romanska takstolsdelar i skeppet samt konstaterat att absidtaklaget var
byggt i ek och föreföll medeltida.
Törringe kyrka absidtaklaget

Överst till vänster: uppe till höger i bilden syns korets östgavel. till höger i bild syns även den extremt
bågformiga ”bindbjälken ” som egentligen består av två delar. Överst till höger: I bilden syns snedskarven av
den bågformiga bindbjälken och nederdelen av den kung som taksparrarna upptill ansluter till. Nederst till
vänster:de 8 sparrarna ansluter till kungen. Nederst till höger: I bilden kan man se att sparren är långsågad.

Absidtaklaget är till fullo tillverkat i ekvirke. Utifrån bearbetning bedöms taklaget som
senmedeltida men i stort sett intakt från denna period. Sparrarna är långsågade. Kung,
med tapp i nederända, står på två väldigt krokiga timmer som höjer sig över valvet och är
sammanfogade med sned bladskarv. Murremmarna är dolda under byggskräp och ej
undersökningsbara.
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Törringe kor och skepps taklag
Spår finns i korets östra röste (skeppets västra röste) efter flack takstol på ca 42 grader
som föregått den nuvarande takstolsresningen. Nuvarande taklag är sentida men flertalet
av hanabanden är återanvända tidigromanska sparrar. Dessa romanska återanvända
sparrar är sprätthuggna. Förbindningarna har varit husade bladskarvar som förankrats
med handsmidda paradspik, spik med stora skallar, i förborrade hål. Ingen romansk
märkning påträffades. Hanabanden var sen tidigare kända av Petter Jansson som utifrån
dessa gjorde en rekonstruktion av ursprunglig takstol.

Ovan: uppmätningsskiss av ett av hanabanden, Petter Jansson 2002. De två husade urtagen till vänster i
bild bedöms som ursprungliga medan det genomgående urtaget till höger bedöms som sekundärt.

Ovan: Petter Janssons rekonstruktionsförslag av de romanska takstolarnas utseende.
I skeppets västra gavel finns även spår efter lägre sittande takstol, denna takstol har dock
inte varit så flack som i koret.
Inmurad bjälke
I skeppets östgavel har en del av röstet i nivå med murkrönet nära norra långsidan
raserats. Man kan där se att ungefär halvvägs in i murens tjocklek finns en rötskadad
ekbjälke. Sannolikt har den murats in som förstärkning av murarna innan dessa härdat. I
bland annat Lunds Domkyrka och Brönnestads kyrka har man påträffat håligheter efter
28

bjälkar som kan ha haft samma funktion. Om bjälken går att dendrodatera eller datera med
kol 14 kan man få fram röstets ålder som sannolikt överensstämmer med kyrkans.
Tornets taklag
Taklaget är i sitt nuvarande skick sannolikt uppfört på 1800-talet. Takstolarna är byggda av
furuvirke och består av sparrar, tassar, hanaband och stöttor. I början på 1900-talet har
dragbjälkar monterats mellan gavlarna, på en av dessa finns innhugget ett årtalet 1905.
Ekfönsterbåge Törringe kyrka
Sannolikt rest av sammansatt fönsterbåge på skeppets norrsida. Endast östra sidostycket
kvar. En närmare undersökning kan visa om det finns fals och eventuellt avtryck i putsen
som bekräftar att det varit en sammansatt båge. Dageröppning har varit ca 28-30 cm.

Ovan, romansk fönsteröppning med rest av ekträkarm i Törringe kyrka.

Övrigt
I före detta vapenhuset på skeppets långsida finns en äldre kyrkdörr magasinerad. Utifrån
trähantverk och smidesdetaljer bedöms dörren vara från 1700-talet.
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Grafitti
På klockbocken i Törringes torn påträffades flera inkarvningar föreställande skepp och
initialer, se nedan. Klockbocken är framförallt byggd i ek men innehåller även fur. En del
av ekdelarna hade äldre urtag vilket visar att de är återanvända från en äldre konstruktion.
Vid snabbinventeringen fanns inte tid att tolka om de återanvända delarna kom från en
klockbock, en klockstapel eller någon annan typ av konstruktion. Flertalet eller samtliga
inkarvningar är gjorda på 1800-talet. I sammanhanget kan nämnas att man i utvändig puts
påträffat romanska ristningar som man låtit avgjuta och savgjutningarna finns till
beskådan i tornrummet. Nedan visas foton på de inkarvningar som påträffades vid
snabbinventeringen . Vid en systematisk genomgång kan fler påträffas.
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Sammanfattande komplement till befintlig vård och
underhållsplan för Törringe kyrka
Törringe kyrkas lämningar av historisk timmermanskonst, taklag och fönsterbåge har stora
kulturhistoriska värden då så pass stora delar är intakta att man kan följa de olika
byggnadsfaserna. Därför är det av stor vikt att man framledes vid eventuella reparationer
där det blir nödvändigt att ersätta eller dölja taklagsdelar först dokumenterar det som ska
åtgärdas innan arbetena sker. Det går inte att överlåta på vanliga hantverkare eller
konsulter att hålla ögonen öppna, även om det är ett utmärkt komplement. Det ska
observeras att taklagen inte är färdigundersökta, timren är inte heltäckande och
systematiskt undersökta efter till exempel grafitti. Inför framtida eventuella åtgärder krävs
det kompletterande undersökningar av antikvarie och/eller timmerman med kompetens att
hitta ristningar och verktygsspår med släpljus.
Installationer:
Vid nyinstallation på äldre taklag är det viktigt att minimera installationerna och att
placering och utförande diskuteras på plats med antikvarie och montör före arbetena
påbörjas för att minska riskerna att kulturhistoriskt viktiga spår utplånas. Istället för att
montera armaturer för att få alla utrymmen upplysta enligt modern standard kan man välja
att komplettera befintlig belysning med moderna sladdlösa uppladdningsbara ledlampor.
Detta är ett billigare alternativ som dessutom är betydligt varsammare mot de
kulturhistoriska värdena.
Vindsstädning
Allmänt bör städning av kyrkovindar endast ske ytterst restriktivt och av
byggnadsantikvarier, byggnadsarkeologer eller andra personer utbildade till att urskilja
kulturhistoriskt värdefullt ”skräp” från det som inte är av värde. Byggskräp som legat
hundratals år i svicklar och på murkrön innebär som regel ingen plötslig fara. Är taken bara
täta kan byggskräpet ligga i tusen år till för att en dag ge värdefull kunskap om kyrkans
byggnadshistoria. Om det trots allt är så att man känner en stor rädsla inför detta
byggnadsskräp bör man kontakta byggnadsarkeologer för att systematisk ta bort skräp
samtidigt som ny kunskap om byggnadshistorien tillförs.
Dokumentation och dendroanalys
Kompletterande dokumentation följt av dendrokronologisk datering kan ge kompletterande
kunskap om kyrkans byggnadshistoria. Mer grafitti kan påträffas vid systematisk
inventering. Dendrokronologisk datering bör ej ske på fönsterbågen då det inte kan
förväntas ge något resultat som berättigar skadan ingreppet skulle medföra.

Slutord för Törringe kyrka
Törringe kyrka innehåller väsentlig information om timmermanskonst. Framtida
byggnadsarkeologiska, dendrokronologiska och hantverksvetenskapliga analyser kan ge
ny viktig kunskap om skogsarbete, materialtransport och proviniens på timret, förändring
av timmermanshantverket över tid, utökad kunskap om kyrkans olika byggfaser m.m. Den
utförda dokumentationen skall därför inte ses som avslutad utan är översiktlig och kräver
komplettering för att taklagens och vindarnas informationsvärde skall tillvaratas.
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