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Forshems kyrka, takstol med knäckt högben på vinden över långhuset, foto D. Eriksson 2011 

 

Inledning 
Lämningar och föremål från äldre tid berör oss och genom dem kan vi få en upplevelse av närvarande 

historia. De medeltida sockenkyrkorna har länge varit välbesökta och uppskattade delar av vårt 

gemensamma kulturarv. I dagens samhälle är den kyrkliga verksamheten i sockenkyrkorna minskande, 

samtidigt som turism och besöksnäringar med intresse för kulturarv ökar. Som en följd av detta är det i 

dag angeläget att analysera, lyfta fram och diskutera kyrkomiljöernas aktuella kulturhistoriska 

betydelser och därmed ta tillvara och utveckla deras potential som besöksmål.  

Tidigare arkeologisk och byggnadshistorisk forskning och kunskapsuppbyggnad kring 

medeltida västsvenska borgar, huslämningar och kyrkomiljöer utgör ett rikt grundmaterial för 

kunskaper om medeltida förhållanden i regionen. Nya undersökningar gör att tolkningarna kan 

utvecklas och förändras. Det här rapporterade undersökningsprojektet tar utgångspunkt i en del av de 

medeltida kyrkobyggnaderna som inte så många känner till, och där nya kunskaper är särskilt 

angelägna, nämligen bevarade ursprungliga takkonstruktioner av trä på kyrkornas vindar. I projektet 

har en grupp tidigmedeltida kyrkors vindsutrymmen och taklag undersökts, vilka beskrivs och 

analyseras. Framförallt två aspekter av det tidigmedeltida samhället kan belysas genom materialet; 

träbyggande och rumsgestaltning i kyrkor.  
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Medeltida sockenkyrkor står i dag inför flera olika utmaningar
1
 som kan komplicera förvaltning och 

vård. De redan små och minskande församlingarna på landsbygden tvingas ibland ta än flera kyrkor i 

sin vård. Det blir allt svårare att klara av kostnader för uppvärmning och underhåll samtidigt som 

klimatet blir fuktigare. Det har börjat hända saker på vindarna. Isolering har lagts ut (vilket förbättrar 

inneklimatet i kyrkorummet men försämrar för vinsutrymmets träkonstruktioner) och ett ökande antal 

elinstallationer har satts upp. De medeltida träkonstruktionerna på vindarna har visserligen hittills 

klarat sig i unikt lång tid utan konservering eller omhändertagande i klimatkontrollerade miljöer, men 

eftersom de fortfarande utgör tak är de särskilt utsatta. När det är nödvändigt att vidta åtgärder eller att 

göra ingrepp i träkonstruktionerna är frågeställningarna svåra att ta ställning till. Frågorna handlar 

både om konstruktionerna själva och om hur man bäst ska ta hand om dem. Hur kan konstruktionen 

beskrivas? Vilket sammanhang ingår den i? Hur värdefull är den? Vilken sorts isolering kan användas 

och hur ska den läggas, om alls? Hur ska installationer, el och sprinklers dras? Vilka är lämpliga 

åtgärder vid skador? Hur ska en antikvarisk förundersökning, projektering, byggentreprenad eller 

dokumentation genomföras för en medeltida kyrkvind? Hur kan en särskild skötselplan för vinden se 

ut så att viktiga lösa lämningar eller spår inte städas bort? 

Intresset för hur man ska se på och hantera vindsutrymmen och takkonstruktioner har ökat i takt 

med att de har blivit mer uppmärksammade under de senaste årtiondena. Frågeställningarna ovan 

kräver var och en sina separata studier, men gemensamt för alla är behovet av ett bättre kunskaps-

underlag. Det är bara genom ökad kunskap som Svenska Kyrkan och kulturmiljövården kan identifiera 

och bedöma nödvändiga åtgärder, antikvariska såväl som tekniska på ett bra sätt. Det finns alltså minst 

två viktiga skäl till att öka kunskaperna om bevarade medeltida takkonstruktioner: att förbättra 

möjligheten till att tolka och förstå dem och det samhälle de kom till i, och därmed lyfta fram dem som 

kulturarv samt för att kunna vårda dem på ett bra sätt. De här genomförda studierna om tidigmedeltida 

taklag lägger en grund till fortsatta studier och diskussioner om framtida långsiktigt hållbar 

förvaltning, omhändertagande och inte minst tillgängliggörande. Nya kunskaper berikar därtill 

besökarens eller brukarens upplevelse av ”närvarande historia” i kyrkorummet i dag. 

  

                                                      
1
 Se till exempel forskningsprojektet Old churches- new values, Ola Wetterberg 
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kyrka kor långhus datering dendro stift 

Herrestad K:BS 1112 +5 L:BSr 1112 +5  1112+5 år Bartholin Linköping 
Hagebyhöga K:BS 1119e L:BXr 1119e Före 1150 Bartholin Linköping 
Torpa Sö K:BS 1106e L:BX 1106e Före 1150 Bartholin Strängnäs 
Knista  L:SHXb 1123e Före 1150 Bartholin Strängnäs 
Marka  K:BS 1150? L:BX 1125e Lindersson Skara 
Forsby  L:BX 1130e 1135 inskr Bartholin Skara 
Suntak  L:BX 1135-38 1138d? Bråthen Skara 
Forshem K:BS 1140 ca L:BS 1140 ca 1140 ca Bartholin Skara 
Marum  L:BX 1130-40 Före 1150? Bråthen Skara 
Gökhem  L:BX 1130+20 Före 1150? Bråthen Skara 
Skalunda K:BX L:BXr 1145-48d1148d? Bråthen Skara 
Garda   L:BS 1116e Före 1150 Bartholin Visby 
 
Flistad K:BS 1148e L:BX 1122e Före 1200 Bartholin Linköping 
Eriksberg  L:BX 1153 (e?) Före 1200? Bråthen Skara 
Hackås K:XH 1161d  1161d Lindersson Härnösand 
Norderön  L:XH 1172d 1172d Bartholin Härnösand 
Väversunda K:BX 1160e L:BX 1160e Före 1200 Bartholin Linköping 
Skepperstad  L:BX 1160ca 1160 ca Bartholin Växjö 
Drevs gamla  L:BM 1170ca 1170 ca Bartholin Växjö 
Kånna K:? 1174ca L:BH 1181ca 1181 ca Bartholin Växjö 
Nävelsjö  L:BM 1182d 1182d Bartholin Växjö 
Arby K:BX 1186e L:BX 1186e Före 1200? Bartholin Växjö 
Kinne-Vedum K:BX L:BX 1186-88 1188d? Bråthen Skara 
Söne K:BXr 1197-99 L:BX 1197-99 1199d? Bråthen Skara 
Lyngsjö?  L:BSr 1150-99 Före 1200 Lindersson Lund 

 
24 st bevarade, intakta eller välbevarade, daterade och identifierade taklag från 1100-talet som var 
registrerade i databas 2006 (Linscott 2007). I Skaratrakten ser det ut att finnas bevarat en samling av 
flera kyrkor som hade daterats med dendrokronologi till 1100-talets första decennier. Dessa äldsta 
träkonstruktioner är alltså kanske över 800 år gamla och hör sannolikt till Europas äldsta bevarade. 
De är samtidigt det största källmaterialet i trä från tidig medeltid. De äldsta romanska taklagen är 
därför särskilt intressanta (a.a. 2007) 
 

Kunskapsfält 

Några olika kunskapsfält berör direkt frågeställningarna kring källmaterialet; träbyggande och 

kyrkobyggande i tidig medeltid samt dendrokronologi. 

Träbyggande i tidig medeltid: Träbyggande är en viktig aspekt av 1100-talets samhälle. Materialet trä 

användes sannolikt till i stort sett allt; byggande, båtar, verktyg, bruksföremål och konst. Träbyggande, 

använt med olika tekniker, var det traditionella och dominerande i hela samhället. I stort sett alla  
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tidigmedeltida träbyggander är i dag borta och det största källmaterialet av trä från 1100- och 1200-

talen finns framförallt under marken och har undersökts av arkeologer. Trämaterialet i marken är dock 

sällan väl bevarat och ofta svårt att tolka. Träbyggnadsskicket under medeltiden har undersökts utifrån 

till exempel stolphål och vägglägen. Arkeologerna kan identifiera olika byggnads- eller plantyper och i 

stora drag beskriva bebyggelsens förändring över tid. Utvecklingen från den yngre järnåldern in i den 

tidiga medeltiden beskrivs som en övergångsperiod där det äldre byggandet har förhistoriska drag som 

sträcker sig långt tillbaka i tiden och det yngre ett byggnadssätt som sedan sträcker sig långt fram i 

tiden. Under övergången verkar det som om ett antal olika gamla och nya byggnadstyper och 

byggnadstekniker har används samtidigt (Qviström 2007).  

Tidigmedeltida takkonstruktioner i kyrkor: I slutet av den utpekade övergångsperioden, under 1100-

talet, gestaltades och uppfördes ett stort antal kyrkobyggnader, både med väggar av trä och av sten
2
. 

Nästan alla de tidigmedeltida kyrkobyggnaderna av trä har försvunnit
3
 medan många av stenkyrkorna 

finns kvar. Årtiondena efter sekelskiftet 1900 var de bevarade medeltidskyrkorna tillsammans med 

kyrkoföremål i centrum för ett starkt växande forskningsområde med konst- och arkitekturhistoriska 

perspektiv. Några publicerade studier uppmärksammade redan då bevarade tidigmedeltida 

träkonstruktioner och pekade på deras betydelse för förståelsen av till exempel stavkyrkor (e.g. 

Lindblom 1910). Sedan slutet av 1980-talet har det utvecklats ny forskning om traditionellt 

träbyggande, som också behandlar medeltida taklag i kyrkor, framförallt av arkitekten Peter Sjömar
4
. I 

Sjömars forskning ställs nya och detaljerade frågor, med hantverkarens perspektiv, kring 

bakomliggande arbetsprocesser i medeltida träkonstruktioner.  

Under senare år har det också forskats om hur de svenska medeltida taklagen kan beskrivas och 

kategoriseras samt om deras statiska verkningssätt (Sjömar 1995, Tehlin 2006, Linscott 2007, Thelin 

& Linscott 2008). I en sammanställning framgår att det sannolikt finns medeltida takkonstruktioner på 

mer än tvåhundra kyrkvindar, både så kallade romanska och gotiska typer, spridda över en stor del av 

Sverige (Linscott 2007:xx). De bevarade medeltida kyrktaklagen representerar tillsammans en (trä) 

byggnadsverksamhet från flera århundraden (ca 1100- 1500) och speglar därmed utvecklingen av 

kyrkobyggandet fram till reformationen. Vi känner till knappt 30 taklag som att döma av tidigare 

dendrokronologiska dateringar troligen är uppförda på 1100-talet (a.a 2007:xx). Från så långt tillbaka i 

tiden finns ytterst få träkonstruktioner bevarade i andra Europeiska länder. Om dateringarna stämmer  

 

                                                      
2
 Att mura väggar med sten var en ny teknik som med få undantag hörde till just kyrkobyggandet. 

3
 Den äldsta kända bevarade träkyrkan, Granhults kyrka i Småland, är uppförd på 1220-talet enligt en 

dendrodatering. Tångeråsa kyrka är också från 1200-talet. 
4
 Sjömar 1988, 1995, 1997; Sjömar & Storsletten 1993, 1999. Se även Andersson & Sjömar 19xx, Södra Råda 

expertgruppen och Almevik samt Andersson 
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utgör de bevarade svenska taklagen från 1100-talet en betydande del av de allra äldsta 

träkonstruktioner som har överlevt ovanför marken i Europa
5
 (a.a 2007:xx).  

Dendrokronologi i äldre byggnader: Datering med dendrokronologi har utvecklats sedan 1980-talet. 

Endast i ganska få studier analyseras dendrokronologiska prover från äldre byggnader (e.g. Bartholin 

19xx; Hoffsummer 2002, 2012). Studierna visar dock att byggnadsvirkets årsringar kan användas till 

mer än absoluta dateringar. Virket utgör ett arkiv för tidigare förhållanden i klimatet och i den 

omgivande miljön, som kan analyseras och tolkas. Trädens ålder, dimensioner, mönster i årsringarnas 

variationer och årliga tillväxt kan studeras. Identifiering av trädens proveniens kan visa på var träden 

kan ha växt och om de har transporterats kort eller långt (Linderholm & Seim 2012).  

Tidigmedeltida kyrkobyggande: Den kristna kyrkan var under 1100-talet sannolikt en väl integrerad 

del av de lokala samhällena. Kyrkans traditioner följde män och kvinnor under hela livet, från 

dopfunten till graven och bestämde rytmen för veckan och året. Nästan alla aktiviteterna, ritualer och 

traditioner, ägde rum i de lokala kyrkobyggnaderna. Det byggdes fler kyrkor under 1100-talet än i 

någon senare period, kyrkobyggande kan sägas vara ett starkt uttryck för det tidigmedeltida samhällets 

strävanden och kultur. Landskyrkor från 1100-talet liknar varandra till plan och uppbyggnad även om 

de skiljer sig åt i storlek. Byggnaderna har hela tiden utgjort en ram för kyrklig verksamhet, men 

ursprungligen kanske även för annat, till exempel kyrklig rättsskipning (Holmberg 1990:30). Tidigare 

studier av de ursprungliga kyrkorummen och deras interiör bygger framförallt på arkeologiska 

undersökningar av lämningar i golven (a.a. 1990:xx). De nuvarande kunskaperna om kyrkorummet, 

dess volym, belysning och inredning har dock luckor och lämnar oss i just ett sådant dunkel som 

rummet beskrivs ha präglats av (e.g. Karlsson1991:315
6
; Dahlberg 1997). Placeringen av ett av 

kyrkorummets viktigaste inventarier, dopfunten, har till exempel aldrig helt säkert kunnat fastställas 

(Holmberg 1990:26)
7
. Studier av enstaka tidigmedeltida taklag har kommit fram till att 

takkonstruktionerna ursprungligen var synliga i dessa kyrkors interiörer (e.g. Sjömar 1995)
8
.  Först 

senare under medeltiden sattes innertak av trä upp eller slogs valv av tegel.  

 

 

 

                                                      
5
 De har sällskap med några få andra, främst i Norge och Frankrike 

6
 I Kyrka och socken i medeltidens Sverige, Ferm (red)  

7
 Undersökningar i Danmark antyder placering i långhusets mittlinje, Holmberg 1990, s 29 

8
 Se även Janse 1902, Curman 1937, Lundberg 1940, Sjömar 1992 
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Forshems kyrka, takstolarnas bindbjälkar är urtagna för valvkapporna, foto K. Linscott 2012 

 

1. Projekt om tidigmedeltida taklag i Skara stift 
Bevarade byggnader av trä från medeltiden är alltså särskilt angelägna att använda som 

kunskapskällor, men sällsynta. De nuvarande kunskaperna om träbebyggelse
9
 och träbyggnader är 

svaga och utgår till en del från forskning som har blivit föråldrad. Alla medeltida taklag i Sverige är 

ännu inte identifierade, fortfarande är få taklag systematiskt undersökta och vi saknar en djupare 

förståelse för de olika taklagens kulturhistoriska betydelse. Samtidigt växer intresset för medeltida 

byggnadslämningar av trä inom flera närliggande forskningsfält; arkeologiska
10

, dendrokronologiska
11

 

och hantverksrelaterade
12

. Några av de förmodade äldsta träkonstruktionerna i kyrkorna har visat sig 

vara grupperade inom ett lokalt område i Västergötland, kring stiftsstaden Skara, och är därför särskilt 

                                                      
9
 I Sverige finns från hela den medeltida perioden ett hundratal timmerbyggnader, nästan alla härbren samt ett 

10-tal kyrkor. De flesta av dessa från senare delen av medeltiden. Jmf medeltida träskulptur i Linscott 2007 
10

 Epaud 2007 Ref till Cornell/Nilsen modern urban 2012, tidigmoderna och seminarieserien och abctract 
Andrines och mitt paper. Andrines projektansökan. samt arkeologiskt seminarium i Skara 2012, Västsvensk 
medeltid i nytt ljus 
11

 Hoffsummer 2002, 2012, Les Charpantes du XIe au XIXe siècle Grand Ouest de la France. Projektet Oldest 
churches reveal insight into historical and environmental changes in Sweden, Linderholm, Seim (Dep of Earth 
studies) & Linscott (Dep of Conservation), 
12

 S Råda, Niku middelalderprojekt  
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intressanta för utforskning (Linscott 2007:xx). Vindsutrymmena i dessa har förändrats mycket lite 

jämfört med kyrkorummen nedanför. Taklagen av trä är i vissa fall dekorativt utformade och har 

troligen varit bemålade
13

, de verkar ha haft både praktisk och estetisk funktion.  

Denna studie tar utgångspunkt i att det finns ett förvånansvärt stort och unikt gammalt 

trämaterial på tidigmedeltida kyrkors vindar som vi fortfarande vet ganska lite om. I projektet har den 

identifierade gruppen bevarade tidigmedeltida takkonstruktioner i sockenkyrkor i Skara stift utgjort 

fokus och utgångspunkt. Undersökningar av taklag i en geografiskt och tidsmässigt sammanhållen 

grupp erbjuder ovanliga möjligheter. Två står fram: att analysera, jämföra och tolka träbyggnadskultur 

i det lokala tidigmedeltida samhället. Studier av taklagen belyser ramen för den kyrkliga 

verksamheten, kyrkorummens ursprungliga utseende och utveckling under tidig medeltid från ett 

”ovanifrån” perspektiv. De utpekade äldsta konstruktionerna har undersökts med dendrokronologi för 

15 år sedan och de gamla dateringarna är osäkra. Inom ramen för ett annat projekt
14

 i samverkan med 

dendrokronologer har nya prover har tagits för att komma fram till säkrare dateringar. Nya 

dendrokronologiska resultat kommer att redovisas i en särskild rapport. 

1.1. Syfte och frågeställningar 

Syftet med projektet är att presentera och beskriva det ovanliga och svårtillgängliga källmaterialet. 

Förhoppningen är att därmed lägga en grund som möjliggör att bevarade taklag och vindsutrymmen i 

tidigmedeltida kyrkor kan bidra till fortsatta analyser och nya tolkningar av tidigmedeltida kyrko- och 

träbyggande och relateras till andra, arkeologiska och historiska källmaterial. Beskrivningarna av 

taklagen utgör samtidigt en utgångspunkt till framtida diskussioner om vilken betydelse dessa 

lämningar kan ha för oss i dag, som kulturarv, och hur förvaltningen och vården av dem kan utvecklas 

i framtiden.    

 

 Vad kan jämförande studier och tolkningar av en grupp bevarade takkonstruktioner komma 

fram till om träbyggande i det tidigmedeltida samhället?  

 Vad kan jämförande studier och tolkningar av en grupp bevarade vindsutrymmen; taklag, 

murkrön och gavelrösten kunna komma fram till om de tidigmedeltida kyrkornas ursprungliga 

rumsgestaltning och dess utveckling över tid?  

 

 

                                                      
13

 Vi har funnit spår som ser ut att vara rester av färg. 
14

 Ref till denna när den blir klar 
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Forshems kyrka, uppmätningsutrustning och ritning, foto K. Linscott 2012 

 

1.2. Genomförande och metod 

Projektet har lagts upp, letts och genomförts av arkitekt Kina Linscott med stöd av inledande 

synpunkter från docent Ann-Catherine Bonnier och stiftsantikvarie Inga-Kajsa Christensson. I första 

delen, tidigare forskning, sammanfattas de nuvarande kunskaperna om svenska romanska tak-

konstruktioner och dessa sätts in i ett arkeologiskt och europeiskt sammanhang.  

I andra delen, tidigmedeltida taklag i Skara stift, presenteras de 8 taklag som har valts ut. 

Vindsutrymmen över långhus respektive kor i kyrkorna Forsby, Forshem, Marka, Gökhem och Jällby 

har undersökts. Jällby kyrka ingick inte i den utvalda gruppen från början, men under 2011 

identifierades både timmerväggar och en takkonstruktion över långhuset som är av tidigmedeltida typ. 

Vi valde att ta med träkyrkan Jällby för att komplettera de andra kyrkorna i gruppen med väggar av 

sten. Vi hade planerat för att undersöka Marum kyrka, men det visade sig att det inte gick att komma 

upp på vinden utan ställning. Det är dock mycket angeläget att i kommande studier undersöka just 

Marum eftersom den ligger så nära dåtidens ”centrum”; stiftsstaden Skara. Vi hade planerat för 

undersökningar av taklag över långhusen i samtliga kyrkor. Det visade sig dock att det även finns  
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Till vänster: Jällby kyrka, genomgång av skanning och video av taklaget, på bilden visar arkeolog Rich 
Potter resultatet av videofilmen, bakom står arkeologerna Robin Gullbrandsson, Henrik 
Alexandersson, Andrine Nilsen och nn, foto K. Linscott 2012 
 
Till höger: Forshems kyrka, varje takstol undersöks och protokollförs, timmerman Daniel Eriksson 
klättrar i den praktiska hopfällbara stegen, foto B. Bygdén 2011 

 

intressanta tidigmedeltida lämningar över några av kyrkornas kor. Vi valde därför, inför fältarbetet 

2012, att i stället för att undersöka de två sist återstående, från början utvalda, kyrkornas långhustak 

(Skalunda och Suntak), ta med undersökningar av korens taklag i de redan undersökta kyrkorna.  

Fältarbetet har genomförts under två sommarsäsonger; 2011 och 2012. Varje taklag har 

undersökts i minst tre dagar av ett arbetslag. Återkommande besök har också gjorts i vissa fall. 

Takkonstruktioner och vindsutrymmena beskrivs detaljerat med hjälp av skalenliga ritningar och 

fotografier. Protokoll har används för att dokumentera materialen och konstruktionerna i ord och 

siffror. Undersökningarna omfattar taklagens storlek, konstruktion och material med fokus på 

rekonstruktion av ursprungliga förhållanden.  

I princip samma typ av detaljrika uppmätningsritningar har gjorts på varje vind så att de ska kunna 

jämföras; planer och sektioner i skala 1:50 samt detaljer i skala 1:10 och 1:5. Ritningarna har gjorts 

med blyerts på ritfilm och de har i princip ritats färdiga på plats på vinden. Uppmätningarna är 

inskrivna i koordinatsystem som etablerats med hjälp av laserinstrument. De färdigbearbetade och 

renritade ritningarna har därefter skannats till pdf-format i denna rapport. Uppmätningsarbetet på de 

olika vindarna har utförts av Kina Linscott med hjälp av olika medarbetare. Jan Michael Stornes  
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Exempel planritning av Forsby kyrka, original i skala 1:50, K. Linscott 
 
 

 

Exempel planritning av Jällby kyrka, original i skala 1:50, K. Linscott 
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Forshems kyrka långhuset, provtagning för dendrokronologisk datering, Andrea Seim och Jan Michael 
Stornes, foto K. Linscott 2012 

 

(ingenjör och byggnadsarkeolog vid Niku i Oslo) har deltagit i undersökningarna (2011 och 2012) av 

Gökhem och Jällby. (Lina Gillefalk (antikvarie) har deltagit i undersökningarna (2011) av Marka, 

Gökhem och Forshem. Andrine Nilsen (arkeolog) har deltagit i undersökningarna (2012) av Forshem, 

Marka, Gökhem och Jällby. Robin Gullbrandsson (arkeolog) har deltagit i undersökningarna (2012) av 

Gökhem och Jällby. Henrik Alexandersson (arkeolog) har deltagit i undersökningen (2012) av Jällby. I 

Jällby kyrka deltog även arkeolog Rich Potter, inom ramen för ett annat projekt har han genomfört 

försök med skanning av taklag och takstolar. 
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Marka kyrka Inventeringsdatum 2011- 

 
Sign:  

  

Datering: 1125d Linderson 2008 

      Taklag över: Långhus  /Kor Undertak: Plant brädtak / valv 

       
Hopfogn halvt i h sågat   dymling   foto nr 

Takstol nr (från väster):  
          

  lax /hak hugget spik märkning skiss nr 

      Bind   Högben   Stödben       Övrigt   ID 1           

Materialet   bjälke   söder norr ID a ID b ID c ID d           
 

    

Virkessort 

 
  

 
    

 
  

 
      ID 2           

omkr stam i brösthöjd   
 

    
 

  
 

                  

Kvist antal 

 
  

 
    

 
  

 
      ID 3     

 
    

Kvist storlek 

 
  

 
    

 
  

 
            

 
    

Grenvarvsavstånd 

 
  

 
    

 
  

 
      ID 4           

Rakhet/vridning v o h   
 

    
 

  
 

                  

Årsringar 

  
  

 
    

 
  

 
      ID 5     

 
    

   
  

 
    

 
  

 
            

 
    

Beredning av stocken                     ID 6           

Spräckt 

  
  

 
    

 
  

 
                  

Kärnvedens placering   
 

    
 

  
 

      ID 7     
 

    

   
  

 
    

 
  

 
            

 
    

Ytbearbetning                       ID 8           

Huggen Färskt/torrt/fruset   
 

    
 

  
 

                  

Sprättäljd grov/fin/mönster   
 

    
 

  
 

      ID 9     
 

    

Skave 

  
  

 
    

 
  

 
            

 
    

Verktygsspår 

 
  

 
    

 
  

 
      ID 10           

   
  

 
    

 
  

 
                  

Dimensioner tum/cm                     ID 11     
 

    

Vid upplag 

 
                          

 
    

I mitten 

  
  

 
    

 
  

 
      ID 12           

Form 

  
  

 
    

 
  

 
                  

Rot o topp /avsmalning   
 

    
 

  
 

      ID 13     
 

    

Längd 

  
  

 
    

 
  

 
            

 
    

Spännv mellan murremmar   
 

    
 

  
 

      ID 14           

Längd utanför takfot   
 

    
 

  
 

            
 

    

Skarvar 

  
  

 
    

 
  

 
      ID 15           

Hål 

  
                                

 

 

Del av protokollet och checklistan som använts. Protokollet i sin helhet innehåller material, 
beredning, ytbearbetning, dimensioner, hopfogning och konstruktionens placering 
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Protokollets innehåll och struktur har formulerats av Kina Linscott efter synpunkter från Bengt 

Bygdén (timmerman) och Jan Michael Stornes. Informationen från samtliga taklag har fyllts i av 

timmermän med intresse för äldre tekniker. Bengt Bygdén har deltagit i samtliga undersökningar och 

har haft hjälp av två medarbetare, Daniel Eriksson och Mattias Hallgren (båda timmermän). Ulrik 

Hjort-Lassen (doktorand i hantverk Inst för kulturvård) deltog i undersökningarna (2011) av Marka 

och Gökhem. Protokollen skrevs från början in i Excel som skrevs ut på pappersark i A3 format vilka 

skulle fyllas i på vindarna. Detta visade sig dock vara opraktiskt och svårt att genomföra. Vi gjorde i 

stället ett pappersark med en principritning (sektion i skala 1:50) av varje takstol vilket informationen 

kunde skrivas in på. Protokollet användes som en checklista. Informationen finns nu införd med 

blyerts på ett pappersark, i princip ett ark för varje takstol i varje taklag. Bengt Bygdén har kortfattat 

sammanfattat varje taklags karaktäristika, i blyerts på ett särskilt papper kring en inritad princip-

takstol. Det återstående arbetet, att göra all denna omfattande och detaljerade information till digital 

tabellform så att den kan komma till nytta i projektet, kommer att göras av Kina Linscott under 2013. 

Flera deltagare har fotograferat. Särskilt Daniel Eriksson har bidragit med många bra bilder. I 

rapporten står vem som tagit respektive fotgrafi i bildtexten. 

Nya dendrokronologiska prover har tagits samtidigt som uppmätningsarbetet pågått. Andrea Seim 

(doktorand, geograf och dendrokronolog GU) har tagit respektive analyserat proverna i samtliga 

kyrkor (utom Forsby som återstår). I Jällby och Forshem har proverna tagits i samarbete med Jan 

Michael Stornes. De dendrokronologiska rapporterna (som inte ingår i denna) har skrivits av Andrea 

Seim och denrokronolog professor Hans Linderholm. 

1.3. Uppföljning 

Arbetet har presenterats vid flera föreläsningar och seminarier under 2012; för Skara stift i Flämslätt 

(Bygdén och Linscott), på Hantverkslaboratoriet i Mariestad (Linscott), på Länsmuseet i Skara 

(Bygdén och Linscott)
15

 samt på ett seminarium vid Sorbonne i Paris (Linscott)
16

.  

Under 2013 planeras för att skriva en vetenskaplig artikel där materialet ställs samman tematiskt och 

där kyrkornas byggnadssätt och gestaltning samt eventuell utveckling över tid jämförs. 

 

                                                      
15

 Västsvensk medeltid i nytt ljus, 2012 
16

 Seminarium Paris 2012; Charpentes Médiévales, Études Récentes et nouvelles perspectives de recherché. 
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2. Tidigare forskning 
I detta avsnitt beskrivs kort forskningsläget inom området. Det handlar om tidigmedeltida 

takkonstruktioner, dendrokronologiska dateringar från tidig medeltid, byggande i tidig medeltid, 

tidigmedeltida kyrkorum, tidigmedeltida kyrkobyggande i Västergötland samt medeltida 

timmerhantverk.  

2.1. Tidigmedeltida takkonstruktioner 

Redan vid sekelskiftet 1900 uppmärksammades att det fanns mycket gamla takkonstruktioner 

bevarade i några medeltida kyrkor. Undersökningar av takkonstruktionerna i kyrkor i Östergötland 

(Janse 1902) visade att kyrkorummen troligen inte hade haft innertak från början utan stått helt öppna 

upp mot takstolarna. Det fanns också spår efter att det senare hade spikats upp plana innertak av trä 

innan valven av sten slutligen hade uppförts. Försök gjordes också till förklaring av takstolens ut-

veckling över tid (Ambrosiani 1904; Lindblom 1910). Att de mycket gamla träkonstruktionerna var 

utsatta och riskerade att skadas och underkastas konstruktivt motiverade ingrepp insåg man också med 

det samma (Janse 1902). Under 1910-talet påbörjas också skriftserien Sveriges kyrkor. Monografierna 

innehåller ibland även takkonstruktioner och studierna kan vara värdefulla som källmaterial, särskilt 

om konstruktionerna nu är borttagna. I en artikel 1937 beskrev arkitekturhistorikern och 

riksantikvarien Sigurd Curman några kända romanska kyrktaklag. Curman framhöll träarbetets 

kvalitet och menade att en så ”förfinad” tidigmedeltida träbyggnadskonst tyder på en lång föregående 

utveckling. Curman, som hade gedigna kunskaper om kyrkor från tidig medeltid i andra länder i 

Europa, konstaterade att Sverige verkar ha ett ovanligt rikt tidigmedeltida takstolsbestånd. Medveten 

om att materialet fortfarande väntade på systematisk bearbetning uppmanade han till att ”söka 

uppspana, detaljundersöka, och avbilda, sammanställa och analysera” de romanska takkonstruktioner 

som fanns kvar. Erik Lundberg tar i sina verk över byggnadskonsten upp de medeltida 

takkonstruktionerna (Lundberg 1940-48; 1942). Lundberg menar att de svenska medeltida taklagen 

hade engelska och normandiska förebilder men han redovisar inte egna undersökningar. I en 

doktorsavhandling (Karlsson 1976) behandlas den romanska träornamentiken där också utsmyckade 

takstolsdelar ingår. Dekorationerna på taklagens delar tolkas i avhandlingen som en blandning av äldre 

nordiska och nyare romanska dekorativa element. I Peter Sjömars doktorsavhandling ”Byggnadsteknik 

och timmermanskonst” (1988) behandlas medeltida taklag i fyra timmerkyrkor i Småland, där den 

äldsta är daterad till 1220-talet.  Sjömar konstaterar att taklagen i de timrade kyrkorna är i princip 

samma som i de äldsta stenkyrkorna och alla taklagen i de undersökta kyrkorna är uppbyggda på ett 

likartat sätt. Sjömar för en diskussion kring taklagens verkningssätt, knutpunkter, mått och propor-

tionering.  
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2.2. Tidigmedeltida taklag i södra och norra Sverige 

Några av de äldsta medeltida stenkyrkornas taklag i Sverige beskrivs i artiklar under 1990-talet. 

Liksom tidigare forskare kommer Sjömar fram till att konstruktionerna i södra Sverige ursprungligen 

varit synliga från kyrkorummet och att träarbetet är av hög kvalitet (Sjömar 1992; 1995). Han finner 

också spår (smidda spik i bindbjälkarnas undersida) efter att kyrkan, innan den valvslogs, under en 

period hade ett plant undertak av brädor. Det förefaller därför som om de äldsta kyrkorna inte stått 

med synliga takkonstruktioner i mer än 100- 150 år innan de stängdes till
17

. Sjömar framlägger hy-

potesen att den allt starkare kyrkliga organisationens representanter ville dölja den gamla 

träbyggnadskulturen
18

. I studien om Väversunda kyrka (1995) ställs frågan om det var sten-hantverket 

eller trä-hantverket som har påverkat kyrkans gestaltning mest. Sjömar finner att trähantverket ger 

kyrkans exteriör gestaltande uttryck. Två kyrkors tidigmedeltida taklag i Jämtland är av en annan typ 

(Sjömar & Storsletten 1993; 1999). Takstolarna har två murremmar i stället för en och hanbjälkar i 

stället för bindbjälkar. Taklag i kyrkor i Tröndelag i Norge har stora likheter. Även de Jämtländska 

och Tröndelagska taklagen har ursprungligen stått öppna mot kyrkorummet. Taklaget över Högs kyrka 

i Hälsingland ansluter sig till de två Jämtländska och de norska kyrkornas takstolstyper (Blomberg & 

Linscott 2001) och visar att den nordsvenska konstruktionstypen med parallella undersparrar inte bara 

finns kring Storsjöbygden utan även förekommer nedanför älvdalen, i Hälsingland. I de nordsvenska 

kyrkorna är även det ursprungliga underlaget för yttertaket, taktron, bevarat från medeltiden. Virket är 

bearbetat med en särskild bilningsteknik som kallas ”sprättäljning”. Ytan är ibland dessutom avhyvlad 

med ”skave”. Sjömar och Storsletten menar att taklagen ingår i en gemensam nordisk 

byggnadstradition.  

2.3. Sammanställning av svenska tidigmedeltida taklag 

I en rapport om medeltida tak (Linscott 2007) sammanfattas antalet kända eller i flera fall troliga 

svenska, medeltida taklag och dendrokronologiska dateringar med hjälp av en databas
19

. Det finns 

sannolikt medeltida takkonstruktioner på mer än tvåhundra kyrkvindar, spridda över en stor del av 

Sverige, databasen innehöll 268 kyrkors taklag (år 2006). Analyser i databasen urskiljer två tydliga 

                                                      
17

 När innertaken sattes upp blev kyrkorummet betydligt lägre. Det kan finnas flera olika anledningar till att 
kyrkorummet utrustades med innertak eller valv. Man kan spekulera i om det var av akustiska skäl, med 
införandet av körsång eller för att valvkapporna skulle användas som underlag för berättande målningar. Det 
kan ha varit för brandfaran, värmeekonomin eller att gedigna stenvalv utstrålar varaktighet. 
 
18

 Valvslagning var en helt ny teknik i våra regioner och tegelsten ett nytt och resurskrävande 
byggnadsmaterial. Det måste ha inneburit en stor ekonomisk investering att uppföra valv. Att de plana 
innertaken av trä sätts upp innan valven slogs i en kyrka antyder dock att kyrkans önskemål om ett nytt och an-
norlunda kyrkorum med innertak, slår igenom innan valvslagningstekniken var känd eller möjlig att genomföra. 
Det var tydligen inte bara att införa något nytt, valv av tegelsten, som var intressant för kyrkan, det fanns 
sannolikt även en önskan om rumslig förändring. 
19

 Inskanning av uppgifter om medeltida taklag in i en databas gjordes av Staffan Nordin, Timmerdraget 
Databasen bygger på ett arbetsmaterial i form av en katalog (Sjömar 1990) som sammanställdes i Sveriges 
kyrkors regi. 
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svenska regionala grupper bland de äldsta, romanska taklagen. Från 1100-talet finns det 24 kyrkor där 

taklaget daterats med dendrokronologi och där takstolarna dokumenterats. Till 1100-talet skulle 

sannolikt ytterligare ett tiotal taklag kunna föras, som daterats men som inte dokumenterats tillräckligt. 

Därutöver finns det 75 kyrkor med identifierade, men inte daterade romanska taklag. Takstolstypen 

med bindbjälke uppförs enligt dateringarna från tidigt 1100-tal in på 1400-talet
20

. I Västergötland är ett 

tiotal taklag daterade med dendrokronologi till första halvan av 1100-talet som grupperar sig kring 

stiftsstaden Skara.  

2.4. Medeltida taklag i nordvästra Europa 

Ett flertal vetenskapliga studier har utkommit i Norge, Danmark, Frankrike/Belgien och England. 

2.4.1. Danmark 

I Danmark finns de äldsta bevarade taklagen i kyrkor i Sydvest- och Sønderjylland. 23 taklag har 

undersökts (Möller 1953; Madsen 2006). Taklagen är av ek och allt virke är fällt i skogar inom den 

lokala regionen. Timret har bearbetats färskt och det finns spår efter att man barkat virket redan i 

skogen. Det förekommer både en och två murremmar. Trähantverket vittnar materialkunskap och yr-

kesskicklighet och att det funnits en överordnad styrning av arbetet, en byggmästare. Taklagen har 

ursprungligen stått öppna och varit synliga i kyrkorummet. Elna Möller delar in danska medeltida 

taklag i två huvudgrupper, romanska respektive gotiska. Möller menar att de gotiska taklagen 

introducerades i Danmark samtidigt med införandet av tegel
21

.  

2.4.2. Norge 

I Norge finns det 53 bevarade medeltida taklag i kyrkor. De är uppförda 1100- 1350 och de finns både 

i stavkyrkor och i stenkyrkor (Storsletten 2002). De norska taklagen är hantverksmässigt mycket lika 

och de är uppförda av skickliga hantverkare med samma typ av redskap. Virket är nästan alltid furu, 

fullkantat, ytan är sprättäljd och ibland skavd. De flesta kyrkorna har ursprungligen haft öppen takstol. 

Det går att identifiera 6 olika typer av takstolar från olika regioner i Norge. Storsletten finner att 

hantverkstraditionen i Norge är mycket stabil. Varken konstruktionstyper eller tillverkningsmetoder 

förändrades under perioden 1100-1350. Storsletten menar att detta tyder på att taklagen representerar 

en vidareföring av en äldre träbyggnadskultur. Den engelska byggnadshistorikern J.T. Smith 

betraktade de norska stavkyrkornas taklag från en engelsk horisont (Smith 1975; jmf Hewett 1982, 

1985) och finner dem samtidiga. Han menar att det är svårt att förklara stavkyrkornas takstolar som 

resultatet av en impuls från England. 

                                                      
20 Se t ex Visseltofta kyrkas takstol i ek med bindbjälke och korsande stödben, dendrokronologiskt daterad till 
1445. (Sundnér, Linderson 2005). 
 
21

 Indelningen i romanskt och gotiskt används fortfarande och visar på en riktning i taklagens utveckling över tid 
men senare dendrokronologiska dateringar visar att indelningen inte motsvarar en strikt indelning i 
tidsperioder eller fastlagda årtal. 
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2.4.3. England 

I England finns ytterst få bevarade takstolarna i kyrkor från tidig medeltid, de äldsta 

träkonstruktionerna finns i hallbyggnader (aisled halls) över stolpkonstruktion (timber-frame) med 

stora tak. De dendrokronologiska dateringarna samlar sig kring sent 1100-tal och tidigt 1200-tal 

(Walker 1999)
22

. Dessa tidigaste stolpkonstruktioner byggdes av skickliga hantverkare som verkat i en 

väl etablerad byggnadstradition. Bland de daterade tidigmedeltida kyrktakstolarna är St Mary’s 

Church Gloucestershire, 1124-1160d, det äldsta. Takstolarna i St Mary’s har hanbjälke och 

stickbjälkar, inte bindbjälke. Takstolarna i St Hughs Choir, Lincoln Cathedral, 1186-1221d har 

bindbjälke, fast bara på var tredje takstol.  

2.4.4. Frankrike 

I Frankrike och Belgien är de äldsta bevarade kyrkornas taklag från 1000- och 1100-talen 

(Hoffsummer 2002, 2012; Epaud 2003). Alla takstolarna i ett sådant taklag har bindbjälke, de flesta 

har också hanbjälke. Taklagen stod öppna mot kyrkorummet. Timmermännen använde framförallt ek 

och hade god tillgång till skog jämfört med följande århundraden. Hoffsummer framhåller att de 

bevarade takkonstruktionerna från 1160-1280 ger inblick i en nyckelperiod i Frankrikes 

medeltidshistoria, då feodala system och demografisk explosion kan speglas i ett intensivt byggande
23

. 

Hoffsummer beskriver hur taklagen förändras över tid från romanskt till gotiskt, men menar att det är 

svårt att identifiera regionala typer och förstå spridning för att materialet är så litet och geografiskt 

utspritt. Frågan om det varit kringvandrande hantverkare som burit med sig idéer i hela Mellaneuropa, 

eller om det finns separata lokala eller regionala kulturområden, kunde inte besvaras. 

                                                      
22 Walker, J., (1999), Late 12th & early 13th century aisled buildings: A comparison. Tabellen över 
dendrokronologiska dateringar är en bilaga till Walkers artikel (augusti 2005). 
http://www.bloxwich.demon.co.uk/vag/walker/aisled1.htm  
 
23

 Gotiska konstruktioner utvecklades under denna period, samtidigt som byggnadsmaterialet, virket, blev en 
bristvara. Timmermansteknikerna och konstruktionerna förbättrades, hopfogningstekniken utvecklades med 
laxning och nacke. Takstolarnas spännvidder ökade och takvinklarna ökade markant (45-50 grader). Taklag bör-
jade byggas i differentierade system där bara ett fåtal takstolar har bindbjälke, vilket är både virkesbesparande 
och lämpligt när valven ska byggas högre än murkrönen. Detta att det gotiska taklagets olika takstolar 
samverkar med murkrönen för att bära upp taket, i stället för att varje takstol tar hand om sina egna krafter, 
som i ett romanskt taklag, innebar en utveckling av timmermännens intellektuella redskap (Epaud 2003) och 
gav dem möjlighet att bygga både högre och större. Vid återuppbyggnaden av Notre-Dame i Paris 1220, var det 
gotiska taklaget tekniskt fullt utvecklat (Hoffsummer 2002). Utvecklingen av profana och kyrkliga byggnaders 
takkonstruktioner (saluhallar, lador med multifunktioner) är likartade.  
 

http://www.bloxwich.demon.co.uk/vag/walker/aisled1.htm
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2.5. Tidigmedeltida taklags statiska verkningssätt 

I Carl Thelins avhandling (2006), identifieras och jämförs de medeltida taklagens statiska 

verkningssätt. Thelin beskriver ett antal romanska takstolar och sammanfattar gemensamma 

grunddrag
24

.   

2.6. Dendrokronologiska dateringar från tidig medeltid 

Dendrokronologi
25

 gav möjlighet att testa de tidigare typologiskt grundade dateringarna och var en 

bidragande orsak till det förnyade intresset för medeltida träkonstruktioner under 1980-talet (Bartholin 

1987; Raihle 1991). Ett stort antal dateringar gjordes i Västergötland (Bråthen 1982) och dateringarna 

antyder en stor byggaktivitet under 1100-talet. Dateringar av kyrktaklag i Ystadtrakten (Bartholin 

1989) visar att förhållandevis få kyrkor har intakta bevarade takstolar från den stora kyrkobyggnads-

perioden på 1100-talet. Dendrokronologiska studier kan ge oss inblick i det skogsbruk som 

förekommit. Studier från Lund visar att virke som är fällt före 1100-talets mitt är taget i tät ekskog 

medan yngre byggnader och föremål är tillverkade av unga, snabbväxta träd, vilket visar att skogarna 

kring Lund sannolikt var uttömda omkring mitten av 1100-talet (Bartholin 1987). Ett stort antal 

dendrokronologiska analyser och dateringar har gjorts i de romanska kyrkorna i Linköpings stift 

(Eriksson 2006) som visar att byggarna i stort sett enbart har använt nytt timmer (inget är återanvänt) 

men att byggprocessen ofta varade under flera år.  

2.7. Träbyggande i tidig medeltid  

Under den första halvan av 1900-talet dominerades den Nordiska forskningen kring medeltidens 

bebyggelse av etnologer och konsthistoriker. Utgångspunkten var de bevarade byggnaderna, från 

medeltiden och senare. Enligt den rådande forskningstraditionen var man inriktad på att typologisera 

och klassificera materialet. Frågeställningarna rörde ofta olika kulturelements spridning i tid och rum. 

Av svenska forskare kan framför allt Erik Lundberg (1940-48; 1942) och Sigurd Erixon (1919; 1932, 

1938, 1947; 1953) nämnas i detta sammanhang. Sigurd Erixons omfattande forskningsinsatser hade 

stort genomslag. Den svenska forskningen kring de bevarade agrara byggnaderna tycks ha stagnerat 

efter detta (Andersson & Sjömar 2001). Den norske etnologen Hilmar Stigum (1946) ifrågasatte de 

evolutionistiska teorierna och i Norge fortsatte den etnologiska forskningen att utvecklas även under 

1900-talets andra halva (t ex Berg 1989-98). 

                                                      
24 Common rafter roofs with tie beams, without longitudinal bracing systems and having strut beams and collar 
beams in different combinations to support the rafters. 

 
25 Dendrokronologiska dateringar innebär uppenbart en helt ny möjlighet för byggnadsforskningen. De kan 

dock bara komplettera och fördjupa de byggnadsarkeologiska kunskaperna om de sätts in i ett 
helhetsperspektiv. Många dateringar har gjorts utan någon kompletterande undersökning som dokumenterar 
och förklarar resultaten. Sammantaget är dateringarna i mycket blygsam utsträckning sammanställda eller 
tolkade.  
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Arkeologer beskriver bebyggelsen under den yngre delen av järnåldern och den tidiga medel-

tiden som en övergångsperiod som sträcker sig över flera hundra år. Det verkar som om ett antal olika 

gamla och nya byggnadstyper och byggnadstekniker har används samtidigt (Qviström 2007). 

Förändringarna var sannolikt en del av en process som pågick i hela mellersta och norra Europa (jfr 

Donat 1980). En viktig del i förändringarna verkar vara en övergång från långhus till mindre enheter. 

Detta uppmärksammades av Sigurd Erixon, som menade att det hängde samman med 

knuttimringsteknikens införande (Erixon 1947:726). Denna mening var länge allmänt vedertagen, men 

de senaste årtiondena har det framkommit belägg för att påståendet inte stämmer
26

.  

Knuttimringstekniken har oftast diskuterats i samband med de tidiga städerna både i Norge och i 

Sverige. Diskussionen har dels gällt om tekniken är inhemsk eller hämtats utifrån (österifrån) och om 

den först etablerats på landsbygden eller i staden (jfr Hauglid 1980; Rosander 1986). Från bland annat 

Sigtuna och Trondheim är tekniken belagd från 1000-talet (Pettersson 1990; Alström 1991).  

De medeltida agrara byggnaderna är inte i särskilt hög grad undersökta och diskuterade. 

Medeltidsarkeologen Jan-Erik Augustsson och andra forskare har i flera artiklar påpekat behov av 

ökade forskningsinsatser kring den medeltida landsbygdens (trä) byggnader (Augustsson 1990; 

1992:59, 1996a, Ersgård & Hållans 1996:26, Ramqvist 1998:2, Andersson & Sjömar 2001).  

För att förstå det bebyggelsehistoriska sammanhanget i en studie av några Sydjyska kyrkors 

medeltida takkonstruktioner, jämförde Per Kristian Madsen (2007) dessa med utgrävda lämningar 

efter några stora träbyggnader med sammansatta planlösningar i samma område. Han konstaterar att 

de utgrävda byggnaderna uppenbart har krävt ett komplicerat timmermansarbete. Byggandet av ett 

kyrk-taklag i Sydjylland under 1200-talet har inte stått i kontrast till det profana byggeriet. Madsen 

drar slutsatsen att timringskonsten var högtstående redan före stenkyrkornas tid och att hantverkarna 

bör ha haft förmåga att anpassa sig till nymodigheter i fråga om planlösningar och konstruktioner. 

Jylländska timmermän har sannolikt även tagit sig an träkyrkobyggen och uppfört taklag över 

stenkyrkorna. 

2.8. Tidigmedeltida kyrkobyggande i Västergötland 

Vretemark 1998 Karleby kyrka; föredrag Varnhem 2012, Dahlberg 1998 

                                                      
26 Jmf Andersson 1986, Hedman 1989:98, Ramqvist 1998, Svensson 1999:110, Göthberg 2000:92ff, 

Timmerkonstruktioner Rosberg 2009. Ekhoff 1914, Boethius 1929, 1931, Blomqvist & Mårstensson 1963 Thule, 
Bebyggelsehistorisk tidskrift nr 52, 2006 Larsson 7-19, Sundqvist 20-32, Lägg till om äldre eller samtida 
kultbyggnader och stavkyrkor som kategori, samt etymologi om stue stuga stowe. Svart Kristensen 2003 
Samt föredrag om archeologie des mots Bernardi 2012 
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2.9. Medeltida timmerhantverk  

Timmerbyggnadsteknik från den medeltida perioden beskrivs i Peter Sjömars avhandling, där också 

metoderna för byggnadstekniska analyser utvecklades (Sjömar 1988). I samma forskningstradition har 

ett antal studier om senare tiders timmerbyggnader, deras olika delar och byggnadssätt genomförts 

under de senaste åren (Andersson et al 1999-2004; Holmberg 2006; Almevik 2012).  
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