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Bakgrund
Denna rapport samt det bakomliggande arbetet, ligger inom ramen för det projekt Strängnäs stift
bedriver om medeltida kyrkotaklag. Rapporten kan ses som en bilaga till rapporten ”Medeltida taklag,
Örebro län, Strängnäs stift” av Daniel Eriksson, Bygg & Hantverk i Karlskoga AB samt Charlott
Torgén, Örebro läns museum 2016.
Provtagningen utfördes av undertecknad 30:e januari 2018.
1996 gjordes en dendrokronolgisk datering som daterade taklaget över långhuset till ca 1214. Svaret
var något förvånande då man hade antagit att kyrkan var uppförd under 1100-talet. Dateringen av
tornet misslyckades och i koret togs aldrig några prover.
Årtalet 1214 kanske inte är så förvånande med tanke på att spår i murverket antyder att kyrkan blivit
ombyggd och att den i sitt ursprung kanske ändå är från 1100-talet.
Syftet med den nya provtagningen var att få fram ett eventuellt nybyggnadsår på kyrkan, dels genom
att återanalysera de gamla proverna, men även genom att ta prover från koret. Dessutom togs nya
prover i tornet för att se vad den informationen kunde tillföra byggnadshistoriken.
Utöver de prover som togs i kyrkobyggnaden togs även prover av plankor som nu mera finns hos
Historiska muséet. Dessa plankor hittades under golvet inuti kyrkan i början av 1900-talet och under
100 års tid har flera olika personer funderat på varifrån plankorna härrör. Hypoteserna har varit
blandade från stavkyrkoplank till skiftesverksplank. Vid en undersökning av plankorna gjord av
undertecknad tillsammans med Kalle Melin kunde konstateras att de märkliga plankorna med stor
sannolikhet ursprungligen var tillverkade som golvplankor och att de var medeltida. Mer om detta
finns att läsa i rapporten ”Medeltida taklag, Örebro län, Strängnäs stift” av Daniel Eriksson, Bygg &
Hantverk i Karlskoga AB samt Charlott Torgén, Örebro läns museum 2016.
Den dendrokronologiska analysen är gjord av Hans Linderson, Lunds universitet.
Samtliga foton av Daniel Eriksson.

Historik
Saxat ur ”Kyrkor i Örebro län” av Estrid Esbjörnson 2000.
”Den nuvarande stenkyrkan har föregåtts av en träkyrka, som kanske uppförts redan under slutet av 100-talet
eller början av 1100-talet. Väggplankor från denna kyrka påträffades 1905, återanvända i ett äldre golv.
Mosjö kyrka är en av de bäst bevarade tidigmedeltida kyrkorna i länet. Den är uppförd i ett par etapper och
ovanligt stor. Äldst är östra delen av långhuset med det lägre och smalare -ursprungligen absidförsedda- koret,
som bedömts vara från 1100-talet men det finns en oväntad dendrokronologisk datering på 1214. Något yngre är
långhusets västra hälft samt tornet.”
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Provtagning

Totalt togs åtta borrprover i kyrkan, tre i koret och 5 i tornet. Sedan tidigare finns 13 prover från
långhuset och sex prover från tornet.
I plankorna på Historiska muséet togs fem borrprover.
Tolkning av resultatet
Långhuset och koret
Vid en okulär bedömning av långhuset kan man identifiera två byggnadsskeden, den mindre
ursprungliga kyrkan (lägre och kortare men samma bredd) samt det nuvarande utförandet, båda
tidigmedeltida. Vid analys av dendroresultatet kan man förvänta sig finna året för det befintliga
taklaget men kanske också året för det ursprungliga taklaget genom återanvända delar. De olika årtalen
i dendroanalysen bör alltså kunna sorteras in i två olika skeden.
Det befintliga taklaget dateras med stor sannolikhet till 1214 medan det ursprungliga taklaget med
hjälp av splintstatistik kan dateras till perioden 1161-1174.
Tornet
Tornet i sitt nuvarande utförande verkar inte vara uppfört samtidigt som långhuset utan tillkommit i ett
senare skede. Dendroprovsvaren visar att nuvarande tornhuv är uppförd mellan 1234-1264, med störst
sannolikhet 1242.
Det finns ett antal detaljer som visar att det funnits en äldre och mindre tornhuv. Byggnadsåret för den
var efter 1177, mest troligt mellan 1178-1213
Golvplankorna
Med hjälp av okulär bedömning, dendrokronologisk analys och C14 kan vi fastställa att golvplankorna
av frodvuxen gran tillverkades under vintern 1289/1290 och bör ha lagts in som golv i kyrkan 1290.
Sammanfattning
Utifrån resultaten av dendroanalys och föregående undersökningar kan man presentera en tänkbar
hypotes runt byggnadshistoriken:
Någon gång mellan 1161-1174 uppfördes ursprunget till nuvarande kyrka. En stenkyrka med ett
smalare och lägre absidförsett kor. I samma skede eller några år därefter uppfördes också ett litet
stentorn (1178-1213).
I början av 1200-talet revs tornet och västra gaveln. Långhuset höjdes, förlängdes och stod klart under
tak 1214.
1242 uppfördes nuvarande torn.
1290 lades ett nytt trägolv in i kyrkan, kanske 1:a eller 2:a generation golv i den nya kyrkan.
Det kan också möjligen tänkas att det äldre mindre tornet uppfördes först i samband med kyrkans
utvidgning men enligt dendrosvaren skall i så fall tornet ha försetts med tak före långhus och kor.
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Prov 1, remstycke
Prov 2, Bindbjälke
Prov 3, Bindbjälke

Provernas ungefärliga placering i koret.
Längdsektion genom koret, Bertil Waldén.
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Prov 8 taget i hjärtstockens
övre halva i ek, precis intill
skarven

Prov 8

Prov 4 och 5

Prov 6

Prov 7

Provernas ungefärliga placering i tornet. Längdsektion, Bertil Waldén, omarbetad av
Charlott Torgén Örebro läns museum.
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Dendroprotokoll Mosjö kyrka, Strängnäs stift
Daniel Eriksson 2018-01-31

Dendroprover tagna av Daniel Eriksson 30/1 2018

Koret
Prov Provtagen del
1 Remstycke norr, östra
änden.

Vankant
Vankant

Beskrivning av del
Sprätthuggen

2 Bindbjälke 6 från väst,
södra änden.

Nej

Sprätthuggen

3 Bindbjälke 7 från väst,
norra änden.

Nej

Sprätthuggen

Ja

Sprätthuggen. Större delen av provet
blev kvar i stocken. Prov fem togs
precis intill som komplettering.

Illustration

Tornet
4 Bindbjälke 4 från väst,
norra änden. (4 och 5 är
från samma stock)

5 Bindbjälke 4 från väst,
Ja
norra änden. (4 och fem är
från samma stock)

Sprätthuggen.

6 Bindbjälke 3 från väst,
norra änden.

Ja

Sprätthuggen. 1-2 årsringar kan ha
fallit bort.

7 Stolpverkets sydöstra
hörnstolpe.

Ja

Sprätthuggen. Smuligt prov.
Frodvuxet och maskätet.

8 Hjärtstockens övre halva

Nej

Sprätthuggen
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