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Inledning
Den romanska absidkyrkan i Gökhem är välkänd tack vare sina bevarade målningar av mäster Amund 
och långhusets unika 1100-talstakstolar . Med anledning av en planerad takomläggning beslutade Floby 
pastorat på inrådan av antikvarie Robin Gullbrandsson, Västergötlands museum, att först låta genomföra 
en antikvarisk städning och undersökning av långhusvinden . Detta för att undersöka huruvida några 
åtgärder borde vidtas på taklaget . Motsvarande arbeten hade tidigare gjorts i grannkyrkan i Marka, vars 
medeltida taklag under en längre tid varit föremål för utredning . Tillstånd till städningen i Gökhem läm-
nades av Länsstyrelsen den 18 april 2017 . Städning och undersökning genomfördes under maj 2017 av 
Robin Gullbrandsson och timmermannen och hantverksforskaren Mattias Hallgren, Forsvik, som ingår i 
hantverksnätverket Traditionsbärarna . Arbetet är redovisat i Västergötlands museums byggnadsvårdsrap-
port 2017:19 . Städningen och undersökningen visade på både gamla och pågående hussvampsangrepp 
i södra murkrönet samt en del statiska problem . Ett åtgärdsprogram för långhustaket upprättades av 
Traditionsbärarna i samråd med Robin Gullbrandsson (2017-09-14) . Tillstånd till arbetena lämnades av 
Länsstyrelsen den 18 april 2018 och stiftet beviljade en hög tilldelning av kyrkoantikvarisk ersättning med 
hänsyn till projektets pilotkaraktär, avseende restaureringsinsatser i tidigmedeltida taklag . Arbetena på-
börjades under 2018 med framtagning och bearbetning av timmer, viss murning och en kompletterande 
statisk bedömning (Tyréns rapport 2019-02-05) avseende valv och förstärkningar . Från juni till november 
2019 har arbetena med taklag och taktäckning genomförts . Slutbesiktning ägde rum den 6 november 
2019 . Mattias Hallgren, Traditionsbärarna, har varit ansvarig för entreprenaden . Vidare har timmermän-
nen Bengt Bygdén och Jörgen Rånge, likaså i nätverket Traditionsbärarna, medverkat samt praktikant Elin 
Grahn . Spånläggare Kai Richter, Dresden, har svarat för spånläggning (tillsammans med egna lärlingar 
från Tyskland) . Niklas Alexandersson, Kungslena, har svarat för tjärning och tillsammans med Julius Pet-

Kyrkomiljön i Gökhem från söder, september 2018 . 
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tersson, Odensåker, för smide . Michael Hjerth, K-märkt, har utfört murningsarbetena . Peter Jorméus, 
BeccAmi, har svarat för projektadministration och varit besiktningsman . Robin Gullbrandsson har svarat 
för antikvarisk medverkan . Fastighetschef Michael Steneros och vaktmästeriföreståndare Henrik Linnars-
son har representerat Floby pastorat . 

Syfte

1100-talstaklaget över långhuset i Gökhems kyrka är unikt i sitt slag och utgör ett omistligt kulturarv som 
berättar om såväl tidigmedeltida timmerhantverk som kyrkorummets ursprungliga utseende . De ovanligt 
många välbevarade kyrktaken från tidig medeltid i Sverige har uppmärksammats allt mer under senare 
år, bland annat genom inventeringar . Taklagen är dock ett utsatt kulturarv som kan skadas allvarligt av 
olämpligt klimat, otäta yttertak eller okänsliga ingrepp . Att hitta riktlinjer för taklagens hanterande har 
kommit att prioriteras högt av stiften och de antikvariska myndigheterna . Skara stift gav 2015 ut ingenjör 

Längd- och tvärsektion av Gökhems kyrka (Ö-V resp . N-S genom vapenhus och långhus), 1913 . ATA .
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Ylva Sandins handbok för medeltida kyrktak . Under flera år har åtgärder diskuterats för 1100-talstaklaget 
i Marka kyrka vid Falköping, vilket var tänkt att kunna fungera som ett pilotprojekt eller modell . Det mer 
akuta åtgärdsbehovet på långhustaket i Gökhems kyrka gjorde dock att detta kom att bli en pilot för res-
taureringsåtgärder på tidigmedeltida taklag . Projektet föranleddes av planer på byte av tegeltak, en åtgärd 
som påtagligt underlättar eventuella arbeten på takstolarna (denna möjlighet fanns inte i Marka där nytt 
tegeltak lades vid senaste renoveringen) . En antikvarisk städning visade på stora åtgärdsbehov i taklaget . 
Det nu genomförda projektet syftade till att åtgärda problem med hussvamp och statik utan att inverka 
negativt på taklagets höga autenticitets- och upplevelsevärden . En återgång till historiskt belagd spåntäck-
ning med rödtjära syftade till att minska påfrestningen på takstolarna . En målsättning är att inom kom-
mande år göra insatser för att öka tillgängligheten till taklaget och kunna visa detta för mindre grupper . 
Föreliggande rapport syftar till att beskriva skadebild, åtgärder och byggnadsarkeologiska iakttagelser samt 
redogöra för material- och metodval . 

Gökhems kyrka - historik och kulturhistorisk status
Taklaget över den äldsta delen av långhuset i Gökhems kyrka har varit bekant för forskningen sedan 
kyrkans restaurering 1913 (då de första uppmätningarna gjordes) och publicerades i första delen av Erik 
Lundbergs verk Byggnadskonsten i Sverige 1940 . De sexton dekorerade takstolarna från 1100-talets första 
hälft saknar kända motstycken såväl inom som utom Sverige . Sedan 1990-talet har taklaget berörts i ett 
antal studier (Sjömar 1992 & 1995; Bygdén, Eriksson & Hallgren 2011; Willebrand 2012; Linscott 
2013; Seim et al 2014; Gullbrandsson 2015; Linscott 2017) och genomgått fem dendrokronologiska ana-
lyser (provtagningar av Bråthen ca 1980, se Bråthen 1982:100f, 1986 och 2000, se Bråthen 2000:152f; 
ny analys av Bråthens prover genom Linderson 2012; ny provtagning och analys av Seim 2012, se Seim 
& Linderholm 2014) .

Gökhems kyrka fotograferad från nordost av Sanfrid Welin 1893, Västergötlands museum .
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Miljö

Gökhems kyrka ligger i en fornlämningstät bygd på kalkstensplatån sydväst om Mösseberg . I slänten något 
öster om kyrkan finns en offerkälla kallad Sankt Magni källa . Flera andra källor springer fram ur slänten 
sydost om kyrkan . Två medeltidskyrkor har funnits i kyrkbyn . På krönet strax sydost om sockenkyrkan 
ligger ruinerna efter det som kallas Överkyrke kyrka . Även detta var en romansk stenkyrka, men av mindre 
format . Den hade rakslutet kor och ett senare tillbyggt torn i väster . En dopfunt i Gökhems kyrka skall 
komma härifrån, detta visar tillsammans med påträffade gravar att kyrkan hade såväl dop- som gravrätt 
som en normal sockenkyrka . Myntfynd tyder på att kyrkan var i bruk under hela medeltiden . Sambandet 
mellan de båda kyrkorna är dock oklart (se Blomberg 1920 & Bägerfeldt 1988) . 

Kyrkan under medeltiden

Gökhems sockenkyrka är uppförd i romansk stil av råbruten kalksten och grovt tuktad sandsten, troligen 
tagen lokalt liksom kalkstenen för murbruket . Kyrkan består av ett långhus som senare förlängts med en 
travé åt väster, i öster ett absidförsett kor, norr om koret en sakristia med pulpettak och norr om långhusets 
mittre travé ett vapenhus (ett f . d . medeltida kapell enligt prosten Lindblads beskrivning från sent 1700-
tal) . Långhusbygget bör ha varit avslutat något år efter 1141 av dendrokronologisk datering av taklaget att 
döma . En bindbjälke med vankant har gett fällningsår hösten 1140 eller vintern 1140/41 (Seim & Lin-
derholm 2014) . Taklaget var ursprungligen öppet mot kyrkorummet . Vid okänt tillfälle före 1400-talet 
har ett plant brädtak spikats upp . 
   På korvinden finns gamla remstycken och rest av tass kvar från ett tidigare taklag, vilka gett motstridiga 
dendrokronologiska dateringar . Lindersons nya analys av Bråthens prover pekar på 1110-tal (Bråthen 
2000:1531; Linderson 2012), en ny provtagning och analys pekar på 1200-talets mitt (Seim & Linder-
holm 2014, datering till efter 1239), vilket med hänsyn till takstolstypen förefaller rimligare . Kristina 
Linscott menar i sin avhandling att korets murar kan ha förhöjts (Linscott 2017:160) . Absiden avviker ge-

1  Bråthens datering var till vinterhalvåret 1077/78, vilket alltså visat sig felaktigt . 

Romanska fönsteromfattningar påträffade i kyrkan . T . v .: två krön i sandsten till tvådelade fönsteröppningar, fotograferade av 
Ragnar Sigsjö 1987 i samband med putsarbeten i sakristian, Västergötlands museum . Troligen satt de i korets och/eller långhu-
sets sydmur fram tills dagens fönster kom till på 1700-talet . T . h .: skulpterat krön av sandsten till litet rundbågigt korfönster 
som troligen suttit i korgaveln före absiden kom till . Bladmannen eller ”den gröne mannen” är ett vanligt motiv i europeisk 
medeltida kyrkokonst .  
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nom sitt murverk av sandstenskvadrar och sin profilerade sandstenssockel från murverket i övriga kyrkan 
och torde ha tillfogats senare . Kanske i samband med en höjning av kormurarna . De tre ljusöppningarna 
till korvinden är anpassade efter absidens tak . I kyrkan förvaras en romansk liten fönsteromfattning med 
”den gröne mannen”, som möjligen kan ha suttit som ett östfönster i den ursprungliga korgaveln . 
   Långhusets västliga förlängning kan ha byggts redan på 1200- eller 1300-talet . I samband med Alf 
Bråthens första provtagningar i Gökhem togs ett prov ur en bindbjälke här .2 Furans fällningsår tolkades 
som 1396 (Bråthen 1982:100) . Med hänsyn till att Bråthens senare analyser av prover från andra de-
lar av taklagen givit kraftigt reviderade bedömningar av fällningsår så skall man inte se dateringen som 
säkerställd . Bygdén och Hallgren tolkar behuggningen som representativ för 1300-talstimmer . Funktionen 
i tillbyggnaden är oklar, har den haft samma öppning mot kyrkorummet som idag eller varit avskild? 
Motsvarande västförlängningar är kända i Eriksbergs och Forsby kyrkor, båda med än så länge odaterade 
intakta taklag . Murningsteknik och material utgörs av råbruten kalksten i jämna skift utvändigt, i kärna 
och insida mer oregelbunden fältsten . Hörnen i väster har markanta kedjor av finhuggna sandstenskvadrar 
(jmf absid) . De två bindbjälkar i taklaget som bedöms vara ursprungliga saknar spikhål på undersidan . 
Murarnas insidor är delvis nedbrutna i samband med valvslagning (1480-tal eller 1913?) och ger ingen 
information om hur de ursprungligen sett ut . Gavelröstet är däremot omsorgsfullt murat med utstrukna 
originalfogar . Det är svårt att avgöra om tillbyggnaden haft ett plant innertak eller ett valv (sten eller trä) 
från början . 
   Vid okänd tidpunkt under medeltiden har kapellet (nuvarande vapenhus) och sakristian tillfogats i norr 
(den senare skall ursprungligen ha haft ett eget takfall enligt antikvarie Nils-Fredrik Beerståhls iakttagelser 
vid omputsningen 1967) . I sin beskrivning från ca 1790 anger prosten Abraham Lindblad att vapenhuset 
”fordom waret kalladt Jungfru Mariæ Chor och Hennes bild, uthuggen i trä, stod tils för några år sedan på 
et litet stenaltare intil detta rummets norra gafwel” och nyttjades senare som kyrkohärbärge, slutligen blev 
det vapenhus efter det att den gamla nordportalen stängts (Lindblad 1935:45f ) . Under golvet har funnits 
gravläggningar som av beskrivningen att döma bör ha varit eftermedeltida . 
   Under 1400-talets andra hälft slogs kryssvalv av kalksten i kor och långhus . Kring 1980 uppger Bråthen 

2 Provhål har inte kunnat återfinnas . 

Kyrkan renknackad i samband med senaste omputsningen 1967 . Absidens murverk med hög andel kvaderhuggen sandsten skil-
jer sig från övriga kyrkans murverk av råbruten kalksten och grovt tuktad sandsten . Foto: Nils Fredrik Beerståhl, Västergötlands 
museum . 
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att han daterat en påsalning av kapad bindbjälke i västra tillbyggnaden till 1485 (Bråthen 1982:101) . 
Här får dock samma brasklapp anföras som ovan . Därtill är vår bedömning att den enda bjälke det kan 
röra sig om i tillbyggnadens tak som äldst är från arbetena på 1700-talet och förstärkt 1913 . Vi vet dock 
att valvbygget har skett före 1487 . Enligt en nu försvunnen inskription skall valv och väggar ha fått sina 
målningar av mäster Amund 1487, arbetet skall enligt samma inskrift ha tillkommit genom dåvarande 
kyrkoherden och kaniken i Skara Ericus Benedicti (Erik Bengtsson) (Lindblad 1935:78) . 
   Lindblad nämner att kyrkans fönster ”ifrån början waret mycket smala och inrättade med huggne sten-
pelare emellan glasrutorne” (alltså andra fönster än de båda högt sittande romanska fönstren i långhusets 
sydmur som på 1400-talet kom att döljas av valven) (Lindblad 1935:46f ) . Arkitekt Lindgren skall år 1906 
ha mätt upp rester av fönstren och menade att de var av samma enkla typ som fönstren i kapellet under 
domkyrkans norra torn och i Varnhem funna rester av klosterfönstren . Vid arbetena 1987 påträffades två 
överstycken av sandsten till tvådelade rundbågsfönster, inmurade i sakristian . Troligen är det dessa fönster 
som togs bort vid mitten av 1700-talet till förmån för dagens stora sydfönster . Det rundbågiga utförandet 
på de båda krönen indikerar att de knappast kan vara senare än 1200-talet . Ett bör ha suttit i korets syd-
mur, det andra i långhusets .

Kyrkan efter medeltiden

Under kyrkoherde Erland Lidholms tid (1715–1726) revs det gamla ”Qvinno-Altaret” i långhusets 
nordöstra hörn och korets två ”munke-stolar” revs ut . Det har av Blomberg anförts att Mariabilden ur-
sprungligen stod på detta altare och först vid denna tid flyttades till det norra kapellets gamla ”munkeal-
tare” (Blomberg 1920:19), varför beteckningen Mariakapell kan vara en efterhandskonstruktion, Amunds 
målningar i kapellet är ju för övrigt ägnade den heliga Katarina av Alexandria . Västdelen av kyrkan upp-
lystes enbart av ett litet fönster i gaveln, vilket under Lidholm utvidgades . Under dennes sons tid som 
kyrkoherde, Peter Lidhom (1766–1772), tillkom de nuvarande stora fönstren och gamla kapellet i norr 
blev vapenhus (Lindblad 1935) . 
   På 1800-talet ersattes takens spåntäckning med enkupigt lertegel . Under pågående gudstjänst den 23 ok-

Vy från norr våren 2017 . Täckningen med tvåkupigt lertegel är från 1913 . 
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tober 1904 drabbades Gökhem av det stora Oslofjordsskalvet som skadade kryssvalvet i den västra travén 
och ledde till sprickor i murarna i denna del av kyrkan . En stor restaurering genomfördes 1913 som bland 
annat resulterade i ny taktäckning av tvåkupigt lertegel och bygge av en skorsten från kamin i koret . Ett 
rökrör drogs också upp genom ett av valven i långhuset från en kamin där (på intilliggande takstol tycks 
man då ha bränt in en s .k . skyddseld) . Vid detta tillfälle insattes dragjärn i den västra tillbyggnaden, vars 
murar till följd av skalvet var på väg bort från det gamla långhuset . Detta föranledde också att ett nytt 
kryssvalv slogs här . Öppningen mellan vapenhuset och kyrkorummet vidgades . År 1946 genomfördes 
också restaureringsåtgärder . Kyrkan omputsades med kalkcement 1967, varvid alla murar var helt ren-
knackade (se fotografier av Beerståhl i Västergötlands museum) . Senaste större arbetena genomfördes 
1986–1987 (protokoll och fotografier av antikvarie Ragnar Sigsjö i Västergötlands museum) . 

Utdrag ur sockenstämmoprotokoll i Gökhems kyrkoarkiv
Excerperat och renskrivet av Robin Gullbrandsson (excerperat på Arkiv digital) januari-februari 2019

Gökhems KI:1, sockenstämmoprotokoll 1727–1785

30 nov. 1727
…blef beslutat, at then samma [Gökhems kyrka] till taket, så mycket som giörl. woro, skulle lagas och spånas 
med then spåån, som redan wid kyrkjan betientel. war, jemwäl ock them, som inlefwereras skulle af them, som 
med spåån restera[?] monde. [I marginal: Spåningen är samma åhr efterkommen]. 

1 maj 1728
Blef för godt funnit at taket öfwer Gökhem kyrckjos sacristia skulle spänas, och windskidan på kyrkjogaflen 
upslagne warda, och sama arbete påtog sig Carl Nillsson i Öfwerkyrckjo at förrätta.

1 maj 1730
Förelades Wahlaberg Rote at utur skogen wid Axeberg skaffa fram the till Giökhems kyrckjo utsynte och af-
stamplade bielckar. 
/…/
Tornet på Marka kyrkjo efter noga besiktning bafans så bräckeligt wara, at thet nederfalla torde och giöra fram-
delen af kyrkjan en obotelig skada, ty om sama torns nedertagande blef öfwerlagt /…/ beslutat at thet nederrifwa 
skulle, och i thes ställe giöras ett slätt tak lika med thet andra kyrkjotaket. [I marginal: Thetta blef efterlefwat 
åhr 1730 och 1731 lät högwälb. Hr Baron och Assessor Knorring hela kyrckjotaket öfwerstryka med tiäre och 
rödfärga.]

1 maj 1732
Besigtigades kyrckjotaket på södra sidan öfwer then så kallade nya kyrckjan, och befaras att thet samma nöd-
wändigt behöfwer till at ånyo spänas i åhr, och at till under redning ehrfordras åthminstone Tÿo Tollfter bräder.

[åren 1732-1762 saknas i arkivet]

1 maj 1762
Faststältes, at på sacristians tak, skola droppan[?] aftagas. 
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20 maj 1766
Som kyrkjan eÿ kommer, i brist af spån detta år at omspänas, på de ställen som nog behöfves; så åligger det 
kyrkjowärdarne att så tidigt nu infordra kyrkjans utbrutne[?] spån, at den i sommar kan bli torr, till annat 
åhrs behof; ock påminnes allenast, wid första som giörligt är, at flyglarne på kyrkjo=taket fästas, spräckas[?] och 
fastspikas. 

8 juni 1767
Kyrkjan behöde wähl nu efter förra sochnestemmans öfwerenskommelse, att den spånas öfwer sacristian; men för 
spånens råhet, repareras taket med bräders påläggande till nästa år.
/…/
Electerinska grafven repareras i vapenhuset å södra sidan med nya hällar öfver hela golfvet.

12 maj 1768
Så snart wåhren är förbi, företagas kyrkjans omspånande öfr sacristian och Choret, hvartill spånspik ¼ medler-
tid inkiöpes och af kyrkjowärdarna ombestyra; att det eÿ kommer att dragas ut länger på tÿden. 
/…/
Som kyrkjans fönster äro nog både gamle och mörka, samt små förmedelst de stenpelare som finnes millan dem; 
tÿ bewiljades det at nÿa fönster i hela kÿrkjan giöras. [De gamla fönstren skulle auktioneras ut]

17 maj 1769
Aldenstund muren ofwan på kyrkjowalfet öfwer läktaren finnes mycket felaktig, bör den nu med första repare-
ras. [Dvs ursprungliga västra gavelröstet]

20 maj 1770
Muren som förra åhret sochenstämman till reparation beviljades, kommer nu at företagas, då all onödig tryck-
ande tyngd på sielfwa hwalfbågen borttages öfwer mansläktaren till församblingens säkerhet i Guds hus. [Urspr 
V gavelröstet rivs och ersätts med nu bef takstol]. 
Bewiljades at bygga ett wapenhuus för norra kyrkjodörren af den sten, som nedtages af muren ofwan på hwalf-
bågen; och hwad som brister framskjutas af sochnens inwånare, då grunden dertill läggas, nu med det första elr 
i nästa höst. [Detta blev uppenbarligen ej utfört utan istället apterades det fd mariakapellet till vapenhus. Är 
röstets sten den som ligger lös på vinden? Eller användes den till att förhöja murkrönen?]

12 maj 1771
Kyrkjefönstret, som förr är bewiljadt på wästra gaflen wid mans läktaren, […?]skytes i år i behörigt skick. 

2 maj 1773
Kyrkoarbete pröfwas i år intet wara så nödigt, at wÿ härmed kan hafwas anstånd. 

1 maj 1774
Arbete wid kyrkan, kommer i år at företagas: 1o. Skal utantaket öfwer sacristian, af Nils Carlsson i Rafwelstorp 
repareras så snart wårarbetet är slutat. 2o. Nils skall också gröa bänkar i nya vapenhuset [fd kapellet!].

21 maj 1775
Angående kyrko-reparationer detta året, afsades, att 1. Skal måset öfwer alla kyrkotaken med aldra första, efter 
fallit rägn noga afskrapas, hwarom Johannes wid Huleg. Skår anlitas, i tilhjelp af Torpare och Inhysesmän i 
Socknen; då tillika i stället för utfallne spånar, på åtskillige ställen, nya insättjas. 
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5 maj 1776
[Nya spån och läkt på absidtak]

29 maj 1785
[angående kyrkoreparationer:] 1o. at Kyrkotaket, så snart ärforderlig spik från Fröjered [Annefors bruk] blefwet 
föranskaffad, bör omspånas så långt spån och bräder sig sträcka; för hvilket arbete Nils Jönsson i Nästeg. åtog sig 
ombestyring och answar.

Gökhem KI:3 Sockenstämmoprotokoll 1786-1805

20 maj 1792
…beslutades att Nils i Nästeg. skulle förbättra hwad uti tak=[täck?]ningen eller […?] öfwer norra wapenhuset 
kan wara bristfälligt. 

22 maj 1796
…taket öfwer choret [skall repareras], som Nils i Nästeg. sig åtager och dertill reqvireras nödiga arbetskarlar… 
[och 4 tolfter bräder]

25 maj 1801
…erkändes, att taket öfwer norra vapenhuset, sacristian och norra sidan af Choret behöfwa i år att omspånas, 
hvartill kyrkowärdarna hafwa att låta framskaffa ställningsbråte, nödig spik och den spån som uti Källeryd är 
betingad. 
/…/ 
Taket öfwer södra porten behöfver att med ny spån hjälpas. Sochenmännen wille ock, om så kunde medhin-
nas, hafwa ett materialshus uprättadt på norra sidan emellan sacristians och wapenhusets mur; hwartill den 
blifwande ställningsbråten kunde användas sedan han gjort tjänst wed spåningen på taket. Jonas i Nästeg. welle 
Sochnemännen för öfrigt anlita om dessa reparationers fullgiörande. 
/…/
…aftaltes ock, Sochnemännen will så fort det sig göra låter tänka på kyrkans inre hwitlimning, sedan de gamla 
målningarna blefvit genom sin ålderdom mera wanställande än prydande. 

23 maj 1802
Angående reparationerna vid kyrkan som i sommar varit tillemnade, utlåto sig sockenmännen, det de fruktade, 
att de måste dem inställa, aldenstund den spån, som förs. wäntar hemskaffades, icke ännu kunnat hinna att 
bli så torr, att man med nytta och säkerhet för dropp kan wåga att använda honom till täckning på kyrkan. 

27 maj 1804
Sedan den framskaffade spånen nu hunnit fulkomligen torka, beslutades at taket på sacristian skulle omspånas 
och där kyrkans tak på andra ställen finnas bristfälligt, så som at spåner lossnat elr bortfahlit, der skulle ock re-
paration ske. Carl Ottergren, nrävarande, åtog sig detta arbete och betingades i arfwode 8 skilling[?] om dagen. 

30 sept 1804 [gällstämma]
Gökhems sochen insåg efter därom skedd föreställning nödvändigheten af at tidigt tinga spån til nästa års repa-
ration på kyrkan och beslutades at 5000 skulle nu genast tingas. Carl Ottergren lofwade, at wara följaktig med 
dem, som ifrån Gästgifwaregården skulle i detta ärende resa till Källeryd. 
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30 maj 1805
I sommar kunde ingen reparation ske på kyrkan, emedan hwarken spånen war torr: ej heller tilräckeliga Con-
tanter fanns i afseende til de dryga utgifter som krykan fått widkommas. 

Gökhem KI:4 Sockenstämmoprotokoll 1806-1831

1 juni 1806
…södra sidan af kyrkotaket i år behöfde spånas, hvarpå beslöts att detta arbete så snart wåren blefwo slutad 
skulle företagas med den spån, som war inne, till denna reparation tarfwades dock utom den innevarande spån 
8 stora ställningsspiror, 4 tolfter bräder och 12.000 spånspik, bräderna och spirorna skall för kyrkans räkning 
upköpas i Skogsbygden och hithämtas af dem bland sochnborne, som det wederbörde, spiken skulle upköpas i 
Lidköping och på lika sätt hithämtas.

14 maj 1809
[5000 spån skall köpas in]

30 maj 1810
[Vapenhustaket skall täckas med bräder och anstrykas. Bräderna skall skaffas från Skogsbygden.]

3 juni 1811
[Beslut att fylla graven under södra vapenhuset.]

17 mars 1816
[Taket på södra vapenhuset skall strykas med tjära och rödfärg nästa sommar.]

10 maj 1816
…öfverenskommo socknemännen att kyrkans tak skulle befrias från den öfverhandtagande mossan, hvilken röta 
och fördärfvar spån på taket, samt att derefter bör taket rödfärgas, äfvensom taket på södra vapenhuset, hvilket 
redan före detta skulle varit rödfärgadt. Arbetet företagas efter slutad vårkörning.

13 maj 1821
Den förut påtänkta och beslutade omtäckning af taket å kyrkans norra sida kommer för nu innevarande år att 
uppskjutas, af brist på väl torr och därtill fullt tjenlig spån.

16 dec 1821
Till den nästa år pågående omspåning och reparation å norra sidan af Gökhems kyrkotak beslutade sochnemän-
nen därstädes att för kyrkans penningar inköpa en tolft ställningsspiror 16 alnar långa och 2ne stockar till en 
Fogbänk[?]; /…/ tillhopa med den hemmavarande spiken erfordras att inköpa 160.000 tretums spik…

12 maj 1822
[Borgensdokument för Lars Ekebergs åtagna kyrkoarbete undertecknat av sockenmännen 1 juni 1822]
Till den i sommar förestående omtäckning med spån på norra sidan på kyrkotaket hade vice Pastor uti samråd 
med Herr Prosten Cleander låtit inkalla byggmästaren Settergren från Larf, hvilken såsom fullt skicklig till 
sådane arbeten godkänd byggmästare, skulle med sockenmännen öfverenskomma om ifrågavarande reparation, 
men sockenmännen ville ej låta denna förtjenst undgå Lars Ekeberg vid Qvarnebacken under Stora Äleberg…
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/…/
[Kyrkoherden reserverar sig mot beslutet att anlita Ekeberg eftersom denne aldrig kunnat visa på att ”han en 
sådan spåntäckning å kyrkotak någonsin försvarligen förrättat vid en så kostsam reparation” och kräver att sock-
enmännen går i borgen för E, vilket också sker. Socknen skall stå för kost och 20 skilling om dagen. Spik köps i 
Lidköping. Byggstart 3 juni. Beslutas även att limma och rappa ”de högst affalne kyrkomurarne”. Murarmästare 
Dahlberg i Falköping anlitas. Beslut att ”inköpa osläckt kalk och lägga i graf, för att bereda så kallad surkalk 
tjenlig till rappning”]

23 maj 1824
[Surkalken ej legat länge nog.]

1825
[Rappningen skjuts åter upp eftersom surkalken inte kommer till skada om den ligger ett år till.] 

21 maj 1826
[Murmästare Dahlberg från Sköttning åtar sig kalkslagningen av kyrkan för 33,3 rdr riksgäld + mat och logi.]

4 maj 1828
Å taket öfver södra sidans västra ända å kyrka och vapenhuset verkställes i medlet af näste Junii månad spåning 
[utförs av Ekeberg mot 24 skilling riksgäld om dagen].
/…/
Fenstrens omgöring af så väl ramar, som bogar och glas betingas af Kjellman i Marka. 

Gökhem KI:5 Sockenstämmoprotokoll 1831-1849

23 maj 1841
…taket öfver choret, och taket öfver norra vapenhuset, hvilka tarfva reparation, skola wara fullbordade före 
slåttern, och skall taket öfver norra vapenhuset täckas med tegel, såsom ett varagtigare täckningsmedel. 

Gökhem KI:6 Sockenstämmoprotokoll 1849-1863

7 maj 1852
[Fråga om ny gemensam kyrka för gällets församlingar: Gökhem, Marka och Sörby. Faller på att Sörby ej vill. 
Leder till beslut att Gökhems kyrka skall ”rappas och hvitlimmas” och taket rengöras från mossa.]

27 mars 1859
[Planering av kyrkoreparation 1860. Sannolikt då övriga takfall täcks med tegel.]

22 maj 1859 Gällstämma
[Ang. räkning på takspån som Gökhems kyrka för flera år sedan hade lånat av Sörby kyrka.]

4 sept 1859
[Jonas Jacobsson i Skår åtar sig kyrkans reparation tillsammans med Johan Håkansson, Johannes Svensson och 
Svens Svensson, alla i Skår.]
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Taklaget från 1140-talet över långhusets ursprungliga del, sett från västra tillbyggnaden 2014 . 

Terminologi . Uppmätning av takstol nr . 14, sedd från väster . Kina Linscott och Lina Gillefalk, Göteborgs universitet, 2012 . 

Bindbjälke

Stödben

Sparre/högben

Remstycke



17Byggnadsvårdsrapport 2020:2

Beskrivning av taklagen
Långhusets taklag består av 16 takstolar av tätväxt furu med sex kryssade stödben fästa med spik och i 
bindbjälken med dymling . Taklaget är kraftigt dimensionerat med endast en aln (ca 0,5 m) mellan taksto-
larnas bindbjälkar . Fem takstolar har fått sina bindbjälkar kapade i samband med 1400-talets valvslagning, 
i de angränsande takstolarna har bindbjälkarnas huggits ur något på undersidan före valvet murats . Tak-
stolarna vilar på remstycken av ek, nu inmurade i murkrönen . Det norra remstycket är enbart synligt i sin 
västra ände och kan i övrigt inte ses från vinden . Det södra murkrönet är bitvis mer omrört än det norra 
till följd av tidigare renoveringar; mycket av stenmaterialet ligger löst tillsammans med organiskt material . 
Generellt ligger det mycket lös sten och rester av bruk (från murkrönens delvis sönderbrutna bruksavjäm-
ning) på båda murkrönen, blandat med nedbrutna spån och rester av undertaksbrädor . På valven har det 
genom seklerna avlagrats mycket material . Svicklarna är fyllda med bygg- och rivningsmassor med en hel 
del organiskt material . 
   Långhusets västra tillbyggnad har sju takstolar som sedan en ombyggnad på 1700-talet utgör delar av 
ett åstak . Åsarna vilar i väster på det murade gavelröstet och i öster på en extra takstol, stående på den 
ursprungliga långhusgaveln och enbart uppallad med staplade kalkstenshällar . De befintliga takstolarna är 
vid detta tillfälle ombyggda till en typ med bindbjälke, knäbock och två hanbjälkar . Delar är sprätthugg-
na och medeltida . De dubbla sprätthuggna remstyckena vittnar om att varannan takstol är bortplockad . 
Valvet är nygjort 1913 . 
   Korets taklag är i sitt nuvarande utförande från 1913, men där finns rester av ett medeltida taklag i form 
av remstycken i ek och avtryck i östgaveln . Här finns gott om bygg- och rivningsmassor samt fågelbon . 
Samma gäller för den svårtillgängliga sakristivinden . Vapenhusvinden har ännu inte besiktigats .
 

Södra murkrönet på långhusvinden före städning 2017 . Bindbjälkarna är inbakade i muren och har skadats av hussvamp .
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Skadekartering i plan 2017. Heldragen röd linje = ingen bärighet.
Tunn röd linje = skadad kärna. 
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Glädjande nog så har inga av vindsutrymmena blivit föremål för tilläggsisoleringar under 1900-talet, val-
ven har varit tillräckliga i sig . De enda moderna inslagen är att elkablar förlagts på en bräda som spikats i 
takstolarna och att rökdetektorer monterats i takstolarna . På korvinden utgör kabeldragningarna en enda 
stor härva . En enklare landgång med trappsteg och räcke har för några år sedan ordnats i sydväst vid upp-
gången från läktaren . 

Skadebild inför åtgärder
Här ges en sammanfattning av skadebilden för långhuset, för en utförligare presentation hänvisas till 
bilaga 3 i Västergötlands museums byggnadsvårdsrapport 2017:19 . Befintlig taktäckning med halvma-
skinellt slaget tvåkupigt lertegel på läkt och papptäckta ram- respektive cirkelsågade undertaksbrädor är 
från 1900-talets första hälft, troligen 1913 . Många av taklagets deformationer och skador var redan då 
för handen . Deformationerna har vid den renoveringen fixerats i läge genom påspikningen av undertaket . 
På flera takstolar har sparrarna salats på för undertaket . Förstärkningar av takstolarna är gjorda med sågat 
regelvirke . Avstädningen gjorde det lättare att bedöma skadebilden i taklaget . Tjocka lager av damm på 
horisontala ytor har dolt flyghål efter insekter och vittring/röta . Enskilda bindbjälkar har provborrats med 
4-mm-borr för att undersöka eventuell kärnröta som inte kan ses utvändigt (men kan indikeras av många 
flyghål) . Det omrörda södra murkrönet där sten och kalkbruk är blandat med sönderfallande trä från gam-
la taktäckningar har varit en grogrund för svamp- och insektsangrepp i remstycke och bindbjälkar, vilka 
är helt eller delvis inmurade, remmen är här mycket nedbruten . Mellan takstol 9 och 10 upptäcktes ett 
pågående angrepp av hussvamp som drabbat angränsande bindbjälkar . Mycket mycel kunde konstateras 
i det lösa materialet . Vid skadekarteringen visade det sig att ungefär hälften av bindbjälkarna i skiftande 
utsträckning angripits av röta (utvändig eller invändig) i anslutning till södra muren . I ett fall är bind-
bjälkens inmurade del i princip förintad . Det visade sig dock samtidigt att den utvändiga knuten med 
sparren kunde vara frisk . I norr är samtliga bindbjälkar helt inmurade och kan inte ses, inte heller rem-
stycket (med undantag för dess friska västra ände) . Provborrning och okulär besiktning tyder dock på att 
nordsidan inte har samma svampproblem som sydsidan . Södra ändarna på bindbjälkarna i takstol 1, 2, 6 

Exempel på grav skada till följd av hussvamp i bindbjälken på takstol nr . 6 . Fotografi taget i samband med städningen 2017 . 
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Hussvampen har ätit upp kärnveden i bindbjälken från fukthärden i södra muren 
och norrut, lämnande bjälkens utsida som ett skal . Det är samtidigt detta skal 
som rymmer mycket information om tillverkningstekniker och bidrar till taklagets 
autenticitet och upplevelsevärden . Högra bilden visar tydligt hur skadorna är kon-
centrerade till bindbjälkens möte med murverket, takstol nr . 2 . 

Södra murkrönet rymde före städningen mycket 
organiskt material som bidragit till svampan-
greppen . Här ses ett gammalt spån med levande 
fruktkropp . Remstycket i söder var i hög grad 
förstört . 

Mötet mellan västra tillbyggnaden och gamla långhuset på nordsidan . Jordbävningen 1904 
föranledde insättning av dragjärn och bygge av nytt valv vid renoveringen 1913 . Inre rem-
styckena hänger sedan dess i luften och murverket uppvisade i nordost lös sten . Bindbjäl-
ken till höger är troligen kvar sedan tillkomsten av västförlängningen . Ursprungligen har 
takstolarna här stått dubbelt så tätt, vilket de tomma urtagen i remstyckena vittnar om . 
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och 10 samt tassen i nr . 11 är helt förstörda av svamp- och insektsangrepp, i nr . 1 och 6 går skadan i form 
av kärnröta troligen ända till halva längden på bjälken . I övriga skadade bjälkar syns inte skadan utvändigt 
med undantag för flyghål, men bärigheten i bindbjälkarna är här kraftigt försvagad . Samtidigt har dessa 
bindbjälkar ett högt autenticitetsvärde . Sparrar och stödben i takstolarna är överlag i god kondition . De 
mest påtagliga skadorna är några av knutarna med bindbjälkarna och nockknutarna (nästan alla har laskats 
på med spikreglar under 1900-talet) . 
   I långhusets västra tillbyggnad är inte skadorna av samma allvarliga karaktär som ovan . Här har inga 
pågående svampangrepp kunnat konstateras . Men remstyckena har delvis gamla rötskador, grava i anslut-
ning till västgaveln) . Den ursprungliga bindbjälken i takstol 1 har till följd av kraftig vittring dubblerats 
med ny fastbultad bjälke 1913 . Några av knutarna är skadade till följd av att murarna rört sig något utåt, 
närmare 5 cm . Sannolikt var det detta faktum som man motverkade 1913 genom insättning av dragjärn 
i både nord-sydlig och öst-västlig ledd . I samband med slagningen av det nya kryssvalvet nämnda år så 
bröts delar av insidan av skalmurarna i norr och söder ner för att skapa nytt valvanfang . Ovan valvet har 
murarna därefter inte återställts och idag är flera stenar i nordöstra hörnet lösa och riskerar att falla ned . 
En annan följd av nedtagningen var att de inre remstyckena till stor del kommit att hänga i luften . I östra 
änden är de endast förankrade med en spikregel i bindbjälken på takstol nr . 6 . Lyckligtvis är taklaget sedan 
1700-talet ett åstak med tre åsar, vilket sprider tyngden från taktäckning och vindlaster bättre . Åsarnas 
östligaste upplag är en takstol som enbart står uppallad med kalkstensblock på den gamla långhusgaveln . 
Ovanför ljusöppningen i västgaveln är en kraftig spricka (troligen från skalvet 1904), vilken föranlett 
inmurning av befintlig tegelstenspelare i smygen (1913) . Tillsammans med ett par gluggar i korgaveln är 
detta kyrkvindens enda luftning, vilket inte är tillräckligt . På sakristivinden finns i östgaveln mot korets 
nordmur en igensatt öppning som tidigare förmedlat åtkomst till sakristivinden . Stenblocket över denna 
har kollapsat .

Genomförda åtgärder

Murningsarbeten

I samband med slagning av nytt valv i den tillbyggda västra travén samt insättning av dragjärn där 1913 
bröts delar av nordmurens insida ned . Denna återställdes aldrig och uppvisade nu flera lösa stenar . För att 
stabilisera muren har denna säkrats och kompletterats av murarmästare Michael Hjert . Befintlig lös sten 
har använts liksom kompletterande sten av likartad karaktär . Kalkbruk har använts . Västra gavelröstet har 
en markant spricka över ljusöppningen . Den där befintliga tegelpelaren (1900-tal) har kompletterats med 
en nya tegelpelare placerad dikt an mot den gamla, för att säkerställa avbäringen av muren . Utvändigt har 
ett smidesgaller med insektsnät monterats . 

Västförlängningens taklag

Den västligaste travén är en utökning av kyrkan som skedde redan under medeltiden . Takstolarna har 
dock byggts om på 1700-talet i samband med att det gamla (då invändiga) västra gavelröstet togs ned . Här 
har endast nedre delen av undertakspanelen tagits bort för att kunna göra de mest nödvändiga åtgärderna 
på skadade takfötter och remstycke med hänsyn till projektbudget . En del av norra remstycket har bytts 
(borttagna delar sparade men för frodvuxna för att kunna dendrodateras) . Takfötterna har förstärkts med 
smidda band som skruvats fast (reversibla) och på ovansidan av ett antal tassar dymlade timmer (efter för-
laga från 1700-talsförstärkning i Ransberg kyrkas kor) . Gaveltakstolen i öster från 1700-talet (som bär ås-



22 Byggnadsvårdsrapport 2020:2

T . v .: Murningsarbeten i 
västra tillbyggnaden . Upp-
murning av det skadade 
partiet i norr vid gamla 
långhusgaveln . Kom-
plettering av tegelpelare 
i ljusglugg i väster för att 
motverka fortsatt sprick-
bildning i röstet . 

Reparationer och förstärkningar i takfoten 
på västra tillbyggnaden, här norra sidan . 
Remstycket i bild var till 2/3 så skadat att det 
här skarvades i med en ny bit . Mötet mellan 
högben och bindbjälke/tass har säkrats med 
skruvade järnband och dymlade bjälkbitar . 
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arna) har undermurats bättre (kallmurning) . De inre remstyckenas ändar har med smidesband förankrats 
i första och sista takstolens bindbjälke . Ingen hussvamp fanns i denna del av kyrkan, enbart vanlig röta .

Antikvariska och statiska avvägningar för åtgärder på 1100-talstaklaget

Med tanke på taklagets höga autenticitets-, unicitets- och upplevelsevärden har utgångspunkten snarare 
varit en konservering än en regelrätt renovering av de dekorerade 1100-talstakstolarna . Under slutpro-
jektering har samråd skett med ingenjörerna Carl Thelin och Folke Höst på Tyréns . Dessa gjorde statiska 
beräkningar och analyser . En fråga var huruvida den senare påmurningen av södra murkrönet kunde 
avlägsnas utan risk för valven . Detta visade sig kunna göras utan risk . Övriga bedömningar handlade om 
graden av åtgärder för att uppnå tillräcklig bärighet i taklagets olika delar . Det faktum att taklaget genom 
sina mycket tätt stående takstolar är överdimensionerat gjorde att det räckte att säkerställa full bärighet i 
varannan takstol . Härigenom kunde också ingreppen begränsas . Stor vikt lades vid att skapa fullgod bärig-
het i takstolarna (3, 6, 10 och 14) som angränsar till takstolar över valv med kapade bindbjälkar (4, 5, 11, 
12 och 13) . Det krävdes förstärkningar på några av de takstolar där bindbjälken kapats vid valvbygget på 
1400-talet för att motverka fortsatt deformering . Lösningen här blev montering av hophållande dragjärn 
mellan de kvarvarande bjälkändarna, i vilka de skruvades (reversibelt) . Utformningen av dessa kom att 
revideras i samråd med antikvarie för att inte inverka negativt på upplevelsen av taklaget . 
   De värst skadade delarna (lagade under 1900-talet med påspikat sågat regelvirke) var tvunget att bytas 
mot nytt material i samma bearbetning och dimensioner som det förstörda . Här gjordes skarvningarna 
på traditionellt timmermansvis med bladskarvar respektive sulningar . På andra bjälkar där skadan främst 
var inuti bjälkens kärna valdes en mer kirurgisk metod, vars bärighet först testades i ett prov . Man skulle 
här kunna tala om en ”rotfyllning” av bjälkarna med nytt specialtillpassat virke för att kunna behålla den 
värdefulla utsidan i original och ändå uppnå tillräcklig bärighet . Sådana lagningar har bland annat tilläm-
pats vid restaureringen av den medeltida tiondeboden i småländska Ingatorp och utomlands till exempel 

Exempel på ”kirurgisk” lagning av medeltida bindbjälke med rötskadad kärna i kyrkan Sankt Gangolf, Bamberg . Foto: Karl 
Schnieringer, Landesamt für Denkmalpflege, Bayern . 
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Tillverkning av skarvstycken till långhusets bindbjälkar i Forsvik . Materialet är gammalfuror 
från Forsviks herrgård . Bengt Bygdén klamphugger stocken och svallar av för att få ned den till 
rätt dimension . Februari 2018 . 

Bengt Bygdén klyver en fura för att få 
ämnen till mindre lagningar . 

Sprätthuggning är en tidigmedeltida teknik som består att i med en knivslipad huggyxa arbeta i 
flera band i träets fiberriktning . 

Daniel Eriksson slutbearbetar med saxslipad bredbila på tvärs mot träets riktning, sprätthugg-
ningen blir kvar längs kanterna, det är så bindbjälkarna behuggits i Gökhem på 1140-talet . 
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i kyrkan Sankt Gangolf i Bamberg . På så vis behölls bindbjälkens yttre och bidrar till en mer autentisk 
upplevelse av rummet . Miniminivå på åtgärd av skadade bindbjälkar var behandling med svampgiftet Pro-
tox . Möjligheten att rensa bort sentida lagningar av modern karaktär bidrog till att stärka upplevelsen av 
taklaget i dess medeltida form . Eftersom hussvamp ännu finns kvar i södra muren så lades stor omsorg om 
att separera trä från murverk med blyplåt, vilket är en beprövad metod (jmf Katarina kyrka, Stockholm) .

Materiel

Till taklagets restaurering har nödvändigt virke fällts och bearbetats . Ek har fällts i Brevik och Forsvik . 
Denna har blivit till nytt remstycke i söder . Utförandet är samma som på det romanska remstycket . En 
del av virket har i sin helhet tagits fram med tidsenliga verktyg och arbetsmetoder för att bättre förstå och 
respektera den ursprungliga konstruktionen . Furubjälkar (gammalfura från Forsviks herrgård) har också 
tagits fram och bearbetats i enlighet med de bindbjälkarna som behövde skarvas, först med sprätthuggning 
i band, sedan med släthuggning av sidorna med bredbila, varvid en bit av sprätthuggningen blir kvar längs 
kanterna (en arbetsgång vi brukat kalla för ”tyskhuggning”) . Till det nya undertaket har gamla tivedsgra-
nar fällts för brädor om 10–12”, som kantats . Spån av 100 % kärnfuru med sågad baksida och spjälkad 
ovansida har inköpts från Finland (Nykarleby Bygg o Spåntak ÖB) till nytäckningen av långhustaket . 
Spånen är spikade med varmgalvaniserad spik av högsta korrosionsklass . Spånen är obehandlade och skall 
enbart tjäras på ovansidan i samband med läggning . Rödtjära till spånens strykning har kokats av Daniel 
Eriksson, Karlskoga, efter ett 1790-talsrecept (Claessons furutjära A med inkokt harts och ljust rödfärgs-
pigment från Falu koppargruva) .

Generella åtgärder  

På den ursprungliga delen av långhustaket med sina 16 takstolar från 1140-talet så har de mest omfattande 
åtgärderna avsett åtgärdandet av svampskadorna . Det vid senare tid inmurade remstycket av ek i söder var 
helt förstört av hussvamp, som sedan ätit sig in i ett antal av bindbjälkarna, vilka också legat mer eller min-
dre inmurade tillsammans med organiskt material . I söder togs påmurningen bort (det hade visat sig vid 
föregående undersökning att påmurningen ej var ursprunglig) . Remstycke och bindbjälkar frilades, vilket 
även uppenbarade en del skador som inte varit synliga innan . I norr kunde endast små skador upptäckas 

En pedagogisk stock där man ser alla stegen: 1 . klamphuggning . 2 . sprätthuggning i band . 3 . slätbilning av sidornas ”mage” . 
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på remstycke och bindbjälkar, dessa behövde inte åtgärdas men bör hållas under uppsikt . Åtgärderna på de 
värst skadade bindbjälkarna sträckte sig från iskarvning av nytt furuvirke med traditionella metoder som 
bladskarv eller sulning till mer kirurgiska ingrepp där bindbjälkens yttre skal (med alla historiska spår) 
kunde behållas mer eller mindre intakt . Allt svampskadat virke är dock avlägsnat med undantag för bind-
bjälken i takstol nr . 15 som behandlats med svampgift och skall hållas under tillsyn . På de takstolar som 
inte bedömdes behöva full bärighet kunde ingrepp minskas . Allt nytt furuvirke i takstolarna är dimensio-
nerat och bearbetat i överensstämmelse med hur det ser ut på de delar där de fogats in . De bindbjälkar som 
kapats av vid bygget av valven på 1400-talet har försetts med fastskruvade dragjärn av stål som motverkar 
fortsatt deformation . Borttagningen av yttertaket (gjordes i tre etapper) möjliggjorde att varje takstol har 

Mattias Hallgren hugger nytt remstycke till sydmuren . Ämnena är kluv-
na ur en gammal skaraborgsk ek och slutbearbetas med sprätthuggning 
likt det gamla remstycket . September 2018 . 

Arbetet på långhusets äldsta del bedrevs under skyddstak som flyttades med i tre etapper, från väster mot öster . 
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kunnat justeras var för sig för att åtgärda deformeringar . Ett skyddstak byggdes och flyttades med för varje 
ny etapp . Alla knutpunkter har setts över . I nock har takstolarna förstärkts med smidda band och rostfri 
skruv (reversibelt) eftersom flertalet av dessa knutar var i dålig kondition och inte hade kunnat repareras 
traditionellt utan mycket stora ingrepp . Där så behövts har takfotsknutarna fått nya ekdymlingar likt 
befintligt . Till mindre bladskarvar (stödben) har smidd spik (från Julius Pettersson, Odensåker) använts . 
Eftersom det fortsatt finns hussvampmycel i södra långhusmuren så har allt trä här separerats från mur 
med blyplåt . Bindbjälkar som inte åtgärdats har behandlats med svampgiftet Protox . Bindbjälkarna är vid 
behov kilade fast i det nya remstycket och tio av dem låsta vid detta med ett skruvat vinkeljärn på östra 
utsidan . En stor del av gamla laskningar och förstärkningar (1913) med modernt regelvirke kunde rensas 
bort eftersom de inte längre fyllde någon funktion . För att inte tillföra nytt byggskräp på de gamla kultur-
lagren i valvsvicklarna lades dukar ut i samband med arbetet . 

Remstycken och murkrön

I söder avlägsnades all lös sten ovanpå och kring bindbjälkarna/remstycket ned till ursprunglig nivå på 
murkrönet . Detta för att kunna åtgärda skadorna i bjälkarna och byta rem . För att motverka nya svamp-
angrepp bestämdes att inte återlägga borttagen sten utan behålla den ursprungliga nivån, vilket därmed 
också blev ett sätt att åskådliggöra hur takfoten från början var utformad (ca 1141-42) . Mellan trä och 
murverk inlades blyplåt för att motverka svampangrepp . 
   Det södra remstycket nytillverkades av en ek som klövs i två delar och med huggyxor (tillverkade med 
medeltida förlagor) sprätthöggs till samma profil som det gamla med utvändig hylla för takfotsbräda . Det 

För att inte behöva skarva alla nockknutar med nytt virke och förlora originalmaterial så valdes att säkra dem med skruvade 
järnband på utsidan . Infälld bild med nock före åtgärd med laskningar från 1913 och senare . 
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Parti av det svampskadade södra remstycket före demontering . 

I norr var såväl remstycket som bindbjälkarna i gott skick trots påmurningen (som här behölls) . 
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gamla remstycket var tillverkat 
av en ekhalva, 12 meter lång! 
Troligen är det den andra halvan 
som ännu ligger kvar i norr . Sista 
biten i öster av södra remstycket 
var i gott skick (från takstol nr . 
15)  och kunde sparas på plats, 
liksom en del av murens senare 
påmurning . En blyplåt stacks in 
under . Efter montering av ny 
rem i söder injicerades kalkbruk 
mellan blyplåt och mur för att 
stabilisera remstycket .  
   Någon återställning av på-
murningen på södra murkrönet 
valdes att inte göra, detta för att 
ha motverka framtida svampan-
grepp och för att kunna ha god 
tillsyn . Därtill kunde det ur-
sprungliga utseende visas . I norr 
sparades däremot den sannolikt 
senmedeltida påmurningen, en-Kai Richters båda lärlingar spårar för remstyckets lilla hylla där takfotsbrädan skall 

ligga . 

Inpassning av det nya remstycket i söder . 
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bart löst material avlägsnades .
   I södra murkrönet noterades en 
längsgående spricka i skalmuren 
mellan takstol 5 och 10 . För att 
utreda om sprickan rör sig skall en 
gipsplombering läggas i vår . 
   Det norra remstycket visade sig 
vara i gott skick, vilket även gällde 
de här inmurade bindbjälkarna . 

Eftersom svampmycel finns kvar i murverket så separerades allt trä från mur i söder med blyplåt . Här monterar Jörgen Rånge 
plåt på undersidan av remstycket . 

Endast den sista biten i öster av det gamla södra remstycket kunde sparas på plats . 
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Takstolar

Takstol nr. 1.
Sentida komplettering med sågad regel i söder på kapad bindbjälke (gammal svampskada) ersattes med 
nytt furutimmer ”tyskhugget” i överensstämmelse med original, monterat med en lång bladskarv och 
dymlingar . Ett stödben i söder skarvades vid knuten med bindbjälken . Mellan bindbjälke och valv kilades 
likt tidigare med sten . Takfotsknut i söder har fått nya ekdymlingar och smidd spik . 

Takstol nr. 2. 
Södra änden på bindbjälken var förstörd av svamp, den ersattes med nytt virke som formades med tapp 
i änden . Innan montering behandlades mötet mellan nytt och gammalt virke med svampgift . Eftersom 
granntakstolarna getts full bärighet så har skarvningen inte dimensionerats för att vara bärande, detta 
möjliggjorde att mer av bindbjälken kunde sparas i original . Änden på ett av stödbenen i söder skarvat, 
fäst med smidd spik . Ny ekdymling i takfotsknut .

Takstol nr. 3. 
Bindbjälkens södra ände var invändigt förstörd av svamp . Den skarvades med ett nytt stycke fram till det 
andra stödbenet från söder . Ihopfogningen med originalbjälken är gjord som en lång sulning som sparat 
dennas undersida (med medeltida spikhål) och östra sida . Delarna är fästa med fyra vertikala dymlingar 
(30 mm) med kontrakil och fem stora, försänkta skruv från östra sidan vilka dolts med plugg . Ett stödben 
i söder har skarvats ca 0,5 m med bladskarv och smidd spik .

T . v .: södra änden av takstol 1 och 2 med svampskadad kärna i bindbjälken urgröpt . T . h .: förberedelse för en sned bladskarv i 
nr . 1 .  
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Färdig skarvning på bindbjälken i takstol nr . 1 med ”tyskhuggen” furu likt befintligt, fäst med dymlingar . Jörgen Rånge förbere-
der änden på norra stödbenet för en ny skarvbit på samma sätt som i takstol nr . 2 i bakgrunden . 

Förstörda delar av bindbjälkarna i takstol nr . 1, 2, 3 och 5 bytta . Huggning av urtag i första bindjälken för stödbensknuten . 
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Takstol nr. 4. 
Bindbjälken är kapad i samband med valvslagningen . 
Kvarvarande del i söder var svampangripen på under-
sidan i mötet med muren . Skadat virke ersattes med en 
halvsulning . Nya ekdymlingar i södra takfotsknuten . 

Takstol nr. 5. 
Bindbjälken är kapad i samband med valvslagningen . 
Kvarvarande ände i söder var förstörd av svamp och byt-
tes mot en ny tass (den gamla sparas som ref ) . Högbe-
nen som glidit isär p .g .a . bindbjälkens kapande, drogs 
samman ca 1” . Ett dragjärn monterades mellan bjälkens 
ändar med en vantskruv på mitten . 

Översikt av lagningar i södra änden av takstolarna nr . 2 (närmast 
i bild), 3, 4 och 5 . Nr . 2 är inte prioriterad och måste därför inte 
ha full bärighet . Skarvningen i bindbjälken är där gjord som en 
tapp och innebar att mer originalmaterial kunde sparas . På nr . 3 
har sulning/skarv formats för att kunna behålla två av bindbjälkens 
sidor orörda . 

Dragjärn med vantskruv är fäst vid ändarna till den för valvet 
kapade bindbjälken i nr . 5 i syfte att hålla samman takstolens bas . 
Högbenen som glidit i sär drogs samman en tum . 

Avlägsnande av skadat virke i änden på nr . 3 . 
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Takstol nr. 6.
Bindbjälkens södra hälft var förstörd av svamp och 
tidigare förstärkt med sågat regelvirke . På mitten är 
bjälkens undersida urhuggen för att få plats med valv-
hjässan . Ändarna på de tre stödbenen mot söder var 
likaså förstörda i mötet med bindbjälken . Skadad hälft 
av bindbjälken byttes mot nytt virke (pga vridning vid 
torkning något för liten i dimensionen) och de båda 
delarna fogades samman med en 1,2 m lång sned 
bladskarv . I mötet mellan delarna frästes sex stycken 
2” järnringar in som en osynlig inre förstärkning efter 
modell hämtad från reparationer på medeltida kon-
struktioner i York (lösningen förmedlad av timmer-
man Peter McCurdy) . Därutöver monterades två 16 
mm bultförband av smitt järn . Ändarna på södra spar-
ren och de tre stödbenen har bladskarvats med nytt 
virke i mötet med bindbjälken, fäst med smidd spik . 

Takstol nr. 8.
Bindbjälkens södra ände var svampangripen i möte 
med mur . Eftersom denna är en bjälkarna med en hyv-
lad profil på underkant minimerades ingreppet till en 
halvsulning av partiet på muren . 

Första etappen av långhustaket färdig (takstol nr . 1-5) med första biten av remstycket monterat i söder . 

Bindbjälken i takstol nr . 6 har en sned bladskarv som 
invändigt är förstärkt med infrästa järnringar för att ge 
maximal bärighet . 
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Takstol nr. 9. 
Även denna bindbjälke var svampskadad i 
södra änden och uppvisar också en hyvlad 
profil på underkanten . Södra änden byttes 
mot nytt virke med en horisontell bladskarv 
mellan muren och andra stödbensknuten 
för att kunna bevara den synliga undersidan 
på bjälken intakt . Knutänden på det yttre 
av stödbenen skarvades i med nytt virke 
som fästes med smidd spik . 

Takstol nr. 10. 
Bindbjälkens undersida är uthuggen på 
mitten i samband med valvbygget . Södra 
änden är ihålig på grund av svampangrepp . 
För att behålla bjälkens utsidor (under, väs-
ter och öster) höggs skadat virke bort inuti . 
Håligheter fylldes med armerad lerklining 
och ett nytt skarvstycke med anpassad tapp 
infogades och fästes med 6” smidda spik . 
På östsidan monterades över det för valv-
et borthuggna partiet ett skruvat plattjärn 
som förstärkning . 

Från vänster: borttagen ände till kapad bindbjälke i nr . 11, svampskadade bindbjälkar i nr . 10, 9 och 8 i mötet med södra mur-
krönet . 

Förstörd kärna i ändan på bindbjälkarna i takstol nr . 9 och 10, den 
förra en av dem med dekorativ profil längs underkanten . 
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T . v .: Bindbjälken i nr . 10 huggs ur för tapp . Ovan: Skarvstycken till bindbjälkarna i 
nr . 9 och 10, formade för att kunna spara allt friskt originalvirke . Nedan: Bindbjäl-
karna i nr . 9 och 10 förberedda för skarvning . Ojämnheter inuti har fyllts ut med 
småreglar och en armerad lerklining . 
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Skarvstycke monterat på nr . 9 med den profilerade underkanten bevarad intakt . Stödbenet ännu ej skarvat och inknutat .

Bengt Bygdén hugger knut för stödbenet som också skall skarvas i med ett nytt stycke . 
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Dragjärn monterat på östsidan av ändarna till den kapade bindbjälken i takstol nr . 11 . Där bakom ses nr . 10, tappskarven skym-
tar till vänster . Urhuggningen för valvet har förstärkts med ett skruvat plattjärn . 

Åtgärder i söder på sista etappens takstolar: nr . 13-16 . Sista biten av nya remstycket monterat, notera blyplåtarna mellan trä och 
mur . 
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Takstol nr. 11.
Bindbjälken kapad i samband med valvbygge . Södra änden förstörd av svamp och utbytt mot ny med 
samma behuggning (gamla biten sparad på vinden som referens) . Båda ändarna på de mötande stödbenen 
är skarvade med nytt virke . Mellan de båda ändarna monterades ett specialtillverkat dragjärn av stål med 
skruvade fästplattor på östsidan (reversibelt) . Detta för att motverka deformering av takstolen och felaktig 
belastning på murarna .

Takstol nr. 12. 
Bindbjälke är kapad vid valvslagning . Södra änden är utbytt sedan tidigare och sparades som del av kyr-
kans reparationshistoria . 

Takstol nr. 13.
Bindbjälke är kapad vid valvslagning . Södra änden hade pågående svampangrepp och byttes mot nytt 
virke . Mellan de båda bindbjälksändarna monterades ett specialtillverkat dragjärn av stål med skruvade 
fästplattor på östsidan (reversibelt) . Detta för att motverka deformering av takstolen och felaktig belast-
ning på murarna . 

Takstol nr. 14. 
Bindbjälken är urhuggen på undersidan vid mötet med valvet . I upplaget på södra muren fanns en 
svampskada på bjälkens undersida, denna åtgärdades genom en halvsulning . Bindbjälken behandlades 
med svampgift . 

Takstol nr. 15.
Bindbjälkens södra ände behandlades med svampgift . 

Takstol nr. 16.  
Ingen åtgärd med undantag för nock och en kil i ett av de södra stödbensknutarna . 

Vinkeljärn på östsidan av några av bindbjälkarna låser dem i nya remstycket . 
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För att stabilisera långhustakets nock har korta reglar monterats på det nya 
undertaket, mellan takstolarna .

T . v . och ovan: Nya spån av kärnfura från Finland . Sågad 
undersida och spjälkad ovansida . Stående årsringar i 
tvärsnitt . 

Spånen läggs i 
trelagstäckning med 
god överlappning och 
svällmån mellan varje 
spån . Nederst ett skift 
med spetsspån . 
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Yttertak
På västra tillbyggnaden behölls befintligt undertak med undantag för nedersta skiften . På övriga långhus-
taket lades 27 mm tjockt granvirke om 10–12” bredd, vinterfällt och sågat . Brädorna är kantade med såg 
55 grader . Genom sin tjocklek bidrar de till att försträva takstolarna i kyrkans längdriktning . Brädorna är 
skruvade (6 mm rostfri 80-120 mm skruv) i takstolarna för att skona dessa och vid framtida behov lätt 
kunna demontera dem utan risk för skador i takstolarna . En smal luftglipa har lämnats mellan varje bräda 
för att förbättra ventilation . Mellan varje takstol har korta reglar monterats i nock mot undertaket för att 
förstärka konstruktionen eftersom nockknutarna i takstolarna var i så dåligt skick . 
   För att minska belastningen på takstolarna bestämdes att återgå till en spåntäckning, vilket kyrkan hade 
fram till början av 1800-talet . Härigenom minskades belastningen per kvadratmeter med ca 24 kg . Nya 
spån av 100 % kärnfura levererades från Nykarleby i Finland . Dessa har sågad baksida och spjälkad fram-
sida . Genom att undvika splintved i spånen och ha stående årsringar med viss minimitäthet har spånen en 
lång livslängd . Spånen är ca 47 cm långa (18”), tjocklek nederkant är ca 2,5 cm . Täckningen är gjord i tre 
lag med ca 15 cm bleke, god luftning bakom spånen och med tillräcklig distans emellan dem för att tillåta 
svällning . Nedersta skiftet har spån med spetsform, motsvarande täckningen på absid och klockstapel . 
Spånen är spikade med varmgalvaniserad 65 mm rund pistolspik . Spånen är efter läggning på taket pen-
selstrukna med en tjock furutjära som kokats med harts och ljust rödfärgspigment från Falu koppargruva, 
levererat av Daniel Eriksson, Karlskoga, som prövat ut metoderna efter recept från 1790-talet som bl .a . 
använts på spåntaket till den restaurerade tiondeboden i Ingatorp, Småland . Tjäran bildar en tjock hinna 
som blir ett offerskikt ovanpå spånen . Den röda kulören var vanlig på västgötska kyrktak och har även i 

Spånläggare Kai Richter och lärling . Spånen spikas med varmgalvad pi-
stolspik, som regel två spik per spån .  

Gavelspets i väster före montering av täckande yttre vindskiva . 
Här ses spånens trelagstäckning i profil liksom nockbrädorna . 
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Elin Grahn skär profil på en av de nya vindskivorna . Nya vindskivor av handhyvlad gammalfura med stående årsringar . 

Kai Richter testar konsistensen på den specialkokta rödtjäran . Rödtjäran applicerad och i det närmaste torr . 
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Gökhem kunnat beläggas i såväl historiska källor som genom fynd av spån på vinden . Vindskivor och 
vattbrädor har nytillverkats av 1 ¼” gammelfura från Fägre med stående årsringar som handhyvlats och 
strukits med rödfärg . De tidigare vindskivornas profilering har kopierats . Med förlaga från äldre foton av 
ett krönande träkors på vapenhuset så har två träkors tillverkats som dekor till gavlarnas nockspets . 
   Nya takfotsbrädor monterades med nätade luftningshål mellan varannan takstol för att erhålla en för-
bättrad ventilation av vinden . Hängrännorna justerades och fick nya krokar fästa i takfotsbrädorna . 
   Mellan takstolarna 12 och 13 ordnades på nordsidan en spånklädd lucka i yttertaket för att underlätta 
åtkomst och passage vid framtida arbeten . Luckan befinner sig mellan sakristia och vapenhus där det är 
enkelt att ställa upp en rullställning . 

Gökhems kyrka från nordost efter avslutade arbeten, fotograferad i februari 2020 . På den sist lagda och tjärade delen av spånta-
ken är rödtjäran ännu inte helt torr och har därför inte hunnit fått samma klara ton som på västra delen . 
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Byggnadsarkeologiska iakttagelser

Västförlängningen

Västgaveln har haft en utvändig gaveltakstol med tassar av ek . Tassarna har varit dymlade rakt ned i rem-
styckenas urtag . Murverket är en skalmur där ytterskalet består av råbruten kalksten, rakhuggen i fasadli-
vet . Murkrönen har en omsorgsfull bruksavjämning som gjorts i samband med att ytterremmen lagts på 
plats och lett till ett avtryck/kant i bruket . Remstyckena har redan före 1700-talets reparation rört sig utåt . 
Vid avstädningen av murkrönen hittades ekspån, troligt medeltid spik med B-formad skalle (som kan ha 
använts som spånspik) . Remstyckena är av mycket frodväxt furu och är därmed trots vankant svåra att 
datera dendrokronologiskt . En möjlighet skulle kunna vara en grövre datering med 14C . Det är fortfarande 
oklart om tillbygganden från början haft ett plant innertak av trä eller någon form av valv (sten eller trä) . 
De båda kvarvarande medeltida bindbjälkarna saknar spikhål på undersidan och murarnas insida är delvis 
nedbrutna i samband med valvslagning och insättande av dragjärn 1913 . Tydligen har det i väster funnits 
en mindre avsats i muren strax under bindbjälken (här finns en tydlig brukskant nedtill på röstet), på 
samma vis som i långhusets östgavel . 

Ovan: Långhusets nordvästra hörn med 
rester av en utvändig gaveltakstol . T . h .: 
tvärsnitt av demonterat remstycke i norr, 
halvklova av en mycket frodväxt fura .  
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Långhusets ursprungliga del

Möte murkrön och remstycke/takstolar
Demonteringen av södra remstycket och skarvningen av ett antal bindbjälksändar över södra murkrönet 
gav tydliga bevis på hur arbetsgången sett ut från murningens avslut till att taklaget började resas . 

1 .  När remstycket lagts på plats ovanpå murkrönet har man fyllt ut håligheter mellan rem och mur med 
småsten, putsat i och jämnat av murkrönet innanför remmen med bruk, vilket gett en brukskant mot 
remstyckets insida . 

2 .  Bindbjälkarna har monterats i remstyckenas urtag, dessa har medvetet gjorts något för smala för att 
bjälkarna skall sitta fast . Man har därför måst hugga av lite på bjälkarnas sidor där de skall ned i kam-
mens urtag . På en del ställen har man även behövt justera botten på urtaget i remmen . 

3 .  Monteringen av bindbjälkarna har skett medan bruksavjämningen ännu var färsk och inte helt fär-
digbrunnen, vilket resulterat i ett av avtryck av bjälkens undersida i bruket . I avtrycket kan man se 
bjälkens märgsprickor, vilket visar att virket var färdigtorkat när det lades på plats . Eftersom furorna 
fälldes hösten 1140 eller vinterhalvåret 1140/41 kan man förmoda att färdigställandet av långhuset 
ägde rum först under sommarhalvåret 1142 eller rentav 1143 om man räknar med två års torktid . 
Bindbjälkarnas ändar har på undersidan i en del fall tillpassats med yxa vid monteringen av takfotens 
brädbeklädnad . 

Avtryck i ursprunglig bruksavjämning av bindbjälke visar att bruket inte hunnit brinna klart före bjälkarna lades in . Även märg-
sprickor syns i avtrycket, vilket berättar att virket var väl torkat innan det kom på plats . 
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Avtryck i kalkbruk av bindbjälke visar att färdigställandet av murverket skedde i direkt anslutning till bygget av takstolarna . 

Alla bindbjälkar har först sprätthuggits i band med knivslipad huggyxa längs träets fiberriktning, därefter slutbearbetats med en 
saxslipad bredbila på tvärs mot fibrerna, lämnande denna karaktäristiska yta . 
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Takstolar
De båda första takstolarna är samlade från öster, resterande från väster . Det är i Gökhem särskilt tydligt 
att takstolarna har en fram- och en baksida . Framsidan är där de olika delarna är hopknutade . Detta blir 
särskilt tydligt i de dekorativa knutpunkterna mellan stödbenen, vilka alla är omständligt utsparade på 
knutsidan . I den mån de skulle upplevas var det västerifrån . Man kan fråga sig om det faktum att de båda 
västligaste takstolarna är vända åt öster har med sydportalens läge att göra eller om det relaterade till ett 
redan uppmurat gavelröste eller någon annan förklaring i resningen . 
    De kraftiga bindbjälkarna av helstock var den från kyrkorummet mest synliga delen av takstolarna . De 
är alla mycket fint bearbetade . Först har de huggits till rätt form med sprätthuggning i träets fiberrikt-
ning i flera band . Sedan har sidorna ytterligare finputsats med bredbila på tvärs mot fibrerna . Härvid har 
man ofta kvar en liten bit sprätthuggning längs kanterna (detta har vi kallat för ”tyskhuggning”) . Två av 
bindbjälkarna (de i taklagets mittersta takstolar, nr . 8 och 9) har en med profilhyvel dragen dekor nederst 
på västsidan . Dessa bjälkar befinner sig vid ett vid valvslagningen igensatt fönster i söder och dekoren 
framträdde ursprungligen i släpljus . På nr . 9 har profiljärnet uppenbarligen testats på två av kanterna på 
ett stödben mellan tre av knutarna . Profilen förekommer i ett fåtal andra västgötska taklag från tiden (Fiv-
lered, Kälvene, Od och Våmb), även där på bindbjälkar (i Od liksom i Gökhem enbart på västra sidan) 
(Gullbrandsson 2015) .    
   Högbenen utgörs av hel- och halvklovor av furu . Högbenen uppvisar såväl sprätthuggning som bred-
bilning och kombination av båda teknikerna likt ovan (”tyskhuggning”) . I de fall det rör sig om helstock 
har först två sidor bredbilats och de resterande sprätthuggits (norra i nr . 13) . Bara enstaka ytor uppvisar 
bearbetning med skave, men högbenen var å andra sidan knappt synbara . 
   Stödbenens framsida är – med undantag för i takstolarna nr . 3 och 4 – nästan alltid slutbearbetade med 
skave innan hopknutningen medan övriga sidor uppvisar sprätthuggning och/eller bredbilning . En del 
av dekorerna i skärningarna är markerade med ritsar efter hyvlingen (rundlarna med passare), varför de 
bör ha huggits ned till slutlig form först efter detta . Men kanske avsaknad av ritsar på flera dekorer kan 
förklaras med att de hyvlats efteråt .
   Man kan se att stödbensknutarna (i högben och i varandra) i genomskärning ser olika ut . En del är helt 
rätvinkliga med ganska lös passform medan andra är avsmalnande inåt och därmed mycket tätare . De förra 

Bindbjälke med hyvlad profil längs nederkanten i takstol nr . 8 . Notera även huggmärken från inknutningen av stödbenet . 
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Stödbenens västra sida är hyvlad med skave medan övriga sidor är bearbeta-
de i sprätthuggning och/eller bredbilning . De är (med undantag för takstol 
1 och 2) inknutade från väster i takstolarna, vilket utgör deras ”framsida” . 
Det har varit viktigt att de olika delarna livar med varandra i knuten åt 
väster . T . v .: ”baksidan”, östsidan . Skärningarna mellan stödbenen har 
skiftande dekorativ utformning . På fotografiet nere till höger ses en med 
passare ristad rundel i nr . 9 .  
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högbenen är oftast sprätthuggna, de senare i ca 2/3 av fallen 
bredbilade . Vittnar detta om olika timmermän? Urtagen för 
stödbenen i bindbjälkarna är i några fall inte heller helt raka 
i genomskärning utan på nedersidan något vinklade inåt för 
att ge en god låsning (jmf Drevs kyrka i Småland och Kin-
ne-Vedums kyrka på Kinnekulle) . I de fall de hopknutade 
virkena inte livat helt på knutsidan så har man efterbehuggit 
ytan för att få dem i liv, också det ett tecken på omsorgen om 
väl arbetade knutsidor/framsidor . 
   Takstol nr . 16 har ritsade märkningar över två av stöd-
bensknutarna i bindbjälken . Troligen har takstolen som hel-
het huggits samman på marken, sedan tagits isär och satts 
ihop uppe på murarna . Detta är den östligaste takstolen i 

Knutarna i högbenen har skiftande profil, några är raka med lös pass-
form, andra svagt vinklade med tätare passning för stödbenet . På flera 
ställen har man huggit ned ytan på västsidan av högbenet just vid knuten 
för att virkena här skall ligga i liv med varandra, en del av estetiken i 
hantverket .  

Ovan: Ritsad stödbensknut i bindbjälken på nr . 16 invid östgaveln . T . h .: 
Tom stödbensknut i samma bindbjälke med vinklad profil som ger god 
låsning . 
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taklaget . Var den först på plats? Har man byggt taklaget med start 
i öster? Bruksspill på takstolens östra sida indikerar att gavelröstet 
murats upp först efter att takstolen stod på plats . De sista två taksto-
larna västerut är de enda som är samlade från öster . I ett par takstolar 
(nr . 9 och 16) finns runda slanor som är fästa med spik av medeltida 
typ (b-formad skalle) . Kan det vara rester av en medeltida ställning? 
   Några av bindbjälkarna uppvisar med kniv ritsade centrummar-
keringar, två vertikala streck gjorda med 1–2” avstånd, i taklagets 
mittlinje (nr . 3, 8, 14 och 15) . Dessa ritsar är gjorda i tämligen färskt 
virke, vilket vittnar om att virket färdighuggits i färskt tillstånd . 
Hopknutningen/inbyggnaden har skett först i torkat tillstånd . 
   Flera delar i konstruktionen uppvisar svårtolkade dymlingshål, 
ofta ensamma, men ibland i grupper om två eller tre . På en del vir-
ken återfinns de med ca 2 m mellanrum . Hålen är 2-4” djupa . En 

del har kvar ekdymling, i en del fall har dymlingen huggits av vid virkets slutbearbetning . På några stöd-
benen har härvidlag en del hål kluvits mitt itu . I något fall är borrhålen uppenbart divergerande . I några 
fall visar torksprickor på att hålen borrats när virket varit färskt . De har ingen funktion i konstruktionen 
men måste ha fyllt en funktion i skogen i samband med behuggningsarbetet . Kanske har ej färdiga virken 
tjänat som arbetsbänk med inslagna dymlingar för låsning av det stycket man just då arbetat med? I vilket 
fall är det ett tecken på att det mesta av produktionen har skett i skogen i anslutning till fällning .  
   Det är svårt att finna någon förklaring till de dekorativa stödbensknutarna och varför de är placerade där 
de är i konstruktionen . Men tydligt är att först takstol nr . 9 uppvisar en mer avancerad form med rundlar, 
det är den mittre takstolen från den igensatta sydportalen räknat . Därefter följer resterande mer dekore-
rade takstolar med malteserkors, fyrpass och rundlar, alltså österut mot koret . Detta har diskuterats av 
Kristina Linscott i hennes avhandling med fokus på en markering av kyrkorummets mittpunkt (Linscott 
2017: 142fff ) . 

Slanor med medeltida spiktyper . Rester av en arbetsställning?

Parvisa dymlade hål i ett stödben, rester av arbete i 
skogen, kanske för att fixera ett arbetsstycke med två 
dymlingar . 
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Försvunnet innertak
Undersidan av bindbjälkarna uppvisar tydliga spår av ett plant innertak 
av brädor som monterats vid okänt tillfälle före 1400-talet, då det bröts 
bort för slagningen av kryssvalven . Änden av en sådan innertaksbräda 
av furu hittades på en avsats i muren mot korvinden vid städningen 
2017 . Denna var 6” bred och ¾” tjock utan spont och hade varit fäst 
med två spikar som också återfanns, typiskt medeltida med stor flack skalle . I samband med renoveringen 
undersöktes spåren av innertaket närmare . Eftersom brädorna varit ospontade så har sot och smuts avsatt 
sig i gliporna mellan dem, vilket ger en uppfattning om deras bredder . De har i huvudsak varit mellan 5 
och 9” i bredd, men även enstaka med enbart 2” bredd förekommer . De förra har suttit med två spikar, 
de senare med en . Tre av bindbjälkarna saknar spikhål (nr . 5, 8 och 11) . Fyra av bindbjälkarna uppvisar 
dubbla spikrader (nr . 4, 7, 10, och 13) vilket vittnar om fyra generalskarvar och en brädlängd om knappt 
2 m . Brädorna har varit svagt koniska med tydlig topp- och rotända . På två av bjälkarna ser man tydliga 
spår av att bjälkens mitt och platsen för generalskarven har markerats med en svart snörslå (nr . 10 och 13) . 
Enstaka kvarvarande spik vittnar om att brädorna varit ¾-1” tjocka . Undersidan av bindbjälkarna visar 
inga spår av någon målningsbehandling . Eftersom undersidan av bindbjälkarna ligger mer eller mindre på 
samma nivå så har inga påsalningar behövts för att få ett jämnt innertak . På de bindbjälkar som vridit sig 
vid torkningen (före inmurning) har man spikit i den lägst sittande sidan . 

Iakttagelser korvind och absidvind
Gavelröstet mellan långhus och kor är en fullmur av råbruten kalksten med inslag av otuktad eller enbart 
grovt tuktad sandsten . På långhussidan finns tre hål efter inmurade ställningsvirken från murens byggande . 
Absiden har en mycket vittrad, trolig ursprunglig, rem av ek . Taklaget i övrigt bedöms vara från 1700-talet 
eller senare . Korets östra gavelröste är murat liksom absiden av sandsten, här dock mer tuktad än riktigt 
kvaderhuggen . Man har avjämnat skiften med kalkstensflis och dragit tunna bruksfogar . Det finns inga 
spår av puts . På korvindens insida är gavelröstet murat mot en takstol med knäbock stående på dubbla 
remstycken, vilket satt ett avtryck . Troligen är korets östra gavelröste och absiden samtida, röstets tre 
ljusgluggar är avpassade efter absidens takfall . Linscott anser att kormurarna vid något tillfälle förhöjts 

Undersidan av två bindbjälkar med generalskarv för försvunnet brädtak . Notera den 
svarta snörslån som markerar skarven . På den övre bilden sitter några av spikarna 
kvar med stor platt rund skalle . På den högra bilden syns tydligt hur sot från levande 
ljus och damm avsatt sig mellan de ospontade brädorna . 
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(Linscott 2017:160), vilket kan hänga samman med bygge 
av absid och en omgestaltning av kyrkan vid 1200-talets mitt 
att döma av den dendrokronologiska analysen av korets rem-
stycken . Kanske tillkom då båda tvådelade rundbågsfönstren . 
Av intresse vore att göra en dendrokronologisk analys av absi-
dens remstycke för att se om det är samtida med korets .   

Dokumentationsskiss över rester av tidigare brädtak spikat på bindbjälkarnas undersida, vyn är underifrån . 

Absidvind . 



53Byggnadsvårdsrapport 2020:2

Sammanfattning
Projektet har syftat till att åtgärda allvarliga angrepp av hussvamp och röta i det unika långhustaket från 
1140-talet i Gökhems kyrka samt ge detta en mer historisk och lättare taktäckning . Genom olika stifts-
projekt har bevarade tidigmedeltida taklag i svenska kyrkor uppmärksammats sedan 2010 . Taklagen är 
våra äldsta bevarade timmerkonstruktioner i funktion och rymmer mycket information från en tid med 
få bevarade skriftliga källor . Taklagen berättar om hantverkstraditioner, miljö, liturgi och brukande . Dessa 
berättelser kan försvinna genom fuktrelaterade skador eller ovarsamma ingrepp . Skara stift utarbetade 
2015 en handbok för vården av medeltida taklag . Renoveringen i Gökhem är det första fullskaleprojektet 
i stiftet där nya förhållningssätt prövats på ett tidigmedeltida taklag . Grundlag för projekteringen bildade 
en antikvarisk städning som förtydligade skadebild och värden . Målsättningen i projektet var att i enlighet 
med internationella riktlinjer (ICOMOS principles for the conservation of wooden built heritage 2017) 
bevara så långt möjligt av originalmaterialet samtidigt som den statiska bärigheten kunde säkras tillfred-
ställande och risken för nya skador minimeras . Konstruktionens upplevelse- och dokumentvärden har till-
mätts stor betydelse i bedömningen av lämpliga åtgärder . Nya delar har utformats i överensstämmelse med 
dem som måst kasseras (en del borttagna delar har sparats som referensmaterial) på å ena sidan ett hant-
verksmässigt sätt med traditionella timmermanslagningar, å andra sidan som kirurgiska ingrepp där man 
velat behålla så mycket originalmaterial som möjligt med hänsyn till dokument- och upplevelsevärden . 
Olika lösningar har tillämpats för att uppnå god bärighet i bindbjälkar . Taklagets kraftiga dimensionering 

Gökhems kyrka från söder efter avslutade arbeten, fotografi taget i februari 2020 . 
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med mycket tätt stående takstolar har gjort att statikerna ansåg det tillräckligt att varannan bindbjälke 
har full bärighet, vilket innebar att ingreppen kunde minimeras . Där bindbjälkar kapats för valv krävdes 
dock större ingrepp, främst i form av montering av dragjärn . Dessa inverkar dock föga på totalupplevel-
sen och har monterats från öster, vilket är takstolarnas ”baksida” . I vissa delar har skruv använts för att 
inte åsamka skada vid eventuell framtida demontering, t . ex . undertaksbrädorna . Arbetet innebar rika 
tillfällen till byggnadsarkeologiska iakttagelser och dokumentation av hantverksspår . Tillverkningen av ett 
nytt remstycke i söder ökade förståelsen av hur dessa ursprungligen framställts . Rivningen av undertaket 
möjliggjorde riktning av takstolarna individuellt och översyn av knutar, vilket hade varit omöjligt annars . 
   Spåntäckningen och dess rödtjärning innebar en återgång till en historiskt belagd äldre taktäckning som 
belastar takstolarna mindre än tegeltaket . Den specialkokta tjäran med hartsinblandning är baserad på 
ett 1790-talsrecept och ger spånen ett skyddande skikt som torde stå sig mycket längre än normal tjära . 

Projektet har förmedlats på plats till fack-
folk och allmänhet vid ett antal tillfällen . 
I arbetstältet har det funnits en mindre 
utställning 2018-19 . 
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Därigenom skulle betydligt glesare tjärningsintervaller kunna vinnas . Det får bli föremål för framtida 
utvärdering . 
   Projektet har rönt stor uppmärksamhet från besökare och media . Under projekttiden har det funnits en 
utställning på plats, det har hållits ett seminarium för myndigheter, antikvarier, hantverksspecialister och 
ett antal studiebesök för intresserade, däribland också Arbeitskreis für Dachwerke (2018) . Den antikvariska 
städningen och dess resultat har presenterats på konferens i Cambrigde och på Byggnadsvårdens konvent 
i Mariestad 2018 . Ett studiebesök hölls också inom Byggnadsvårdens konvent 2019 .  
   För 2021 planeras byte till spåntak på övriga idag tegeltäckta takfall och åtgärder på dessa taklag . I an-
slutning till detta är avsikten att förbättra tillgängligheten till långhusvinden med ny trappa, plattform 
för besökare och miniutställning i västra tillbyggnadens vind samt ny mer anpassad eldragning och viss 
kompletterande belysning för att framhäva takkonstruktionen . På så vis ges bättre möjlighet till att kunna 
visa vinden och det internationellt sett unika taklaget för mindre grupper . Fyndmaterialet från städningen 
skall då återbördas till kyrkan . 
   Det textila fyndmaterialet från städningen avvaktar fortfarande sakkunnig bedömning och förvaras på 
Västergötlands museum . Kontakt är tagen för att bedöma materialet inom ramen för utbildning vid Insti-
tution för textilvetenskap vid Uppsala universitet . 

Redo för 800 år till . . .
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Bilaga 1. Materialspecifikation

 
Till: Floby Pastorat 
 Fack 95800082 
 Box 15018 
 750 15 UPPSALA

  
Märk: Byggdokument 

 Från: Hallgren Hantverk, Forsvik 
Org: 720505-5994 

 F-skatt: se720505599401 

Datum: 191221     
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Byggdokument med specifikationer och materialinformation 

Träskruv till undertaket samt nockjärn: 
TRÄSKRUV ESSDRIVE 6,0X120 FÖRSÄNKT SYRAFAST A4 
TRÄSKRUV ESSDRIVE 6,0X90 FÖRSÄNKT SYRAFAST A4 
Leverantör: Essve 

Träskruv till kirurgreparerade bindbjälkar: 
TRÄSKRUV CUTTERS 6,5X90 SEXKANTSSK CORRSEAL  
TRÄSKRUV CUTTERS 6,5X140 SEXKANTSSK CORRSEAL  
Leverantör: Essve 

Nockbyglar för åskledare samt krokar för hängrännorna: 
Tillverkade av koppar. 
Leverantör: Gert Johansson plåtslageri i Slutarp. 

Undertak: 
Granvirke 27mm från Tiveden, vinterfällt. 
Leverantör: Myrhults såg. 

Plattjärn över nockknutar:  
4 mm x 40 mm, konstruktionsstål (1312) till takstolarnas nockar samt till västra långhusets 
takstolar. Obehandlat. 
Leverantör: Tappers Falköping  

Förstärkningsjärn: 
Till långhuset, tillverkat av konstruktionsstål (1312). Obehandlat. 
Leverantör: Tappers Falköping 
Järnen är skruvade fast så installationen är reversibel. Ett dragstag på stol 5 har en vantskruv på 
mitten som nu är justerat i rätt läge. Undvik att trampa på förstärkningsjärnen. Alla delar är av 
obehandlat järn.  

Smidda spikar till kirurgreparerade bindbjälkar: 
4”, 5”, 6” spik av konstruktionsstål (1312). 
Leverantör: Julius Pettersson Manifaktursmide. 
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Virke till nya remstycken: 
Ek från skaraborg. 
Leverantör: Hallgren Hantverk, Forsvik. 

Virke till takstolar: 
Gammelfuror från Forsviks herrgårds ägor. 
Leverantör: Hallgren Hantverk, Forsvik. 

Virke till vindskivor och nockbrädor: 
Gammelfura från Fägre 1,5” stående årsringar, full längd 7,2m. 

Takspån: 
Furu 100% kärnandel, spjälkad utsida, sågad insida. 
Leverantör: Nykarleby Bygg o Spåntak ÖB Finland 

Rödtjära: 
Claessons furutjära A med inkokt harts, ljust rödpigment från Falu koppargruva. 
Leverantör: Bygg o Hantverk i Karlskoga. Materialåtgång ca 1-1,2 Liter / m2. Omrörning under 
värmning! Ej sprutbar. 

Svampgift: 
Behandlade murkrön samt vissa delar i takkonstruktionen. Se bildbilaga. 
PROTOXsvamp, bekämpningsmedel klass 2. NR: 5143, aktiv ingridiens: Propiconazol. 
Leverantör: http://www.protox.se 

Blyplåt: 
Separering mellan murkrön med hussvamp och takkonstruktionen har gjorts med 2mm blyplåt. 
Leverantör: Gert Johansson plåtslageri Slutarp. 

Rödfärg: 
Falu ljus rödfärg förstärkt med linolja. 
Leverantör: Falu rödfärg. 

Mur- kalkputs: 
NHL 3,5 + ballast 0-4mm, St Astier, 1:2 blandning. 
Kulör 7100 Målarkalks färgkarta. 
Leverantör: Kmärkt Byggnadsvård Hjo. 

Taklucka finns nu installerad på långhusets norra takfall mellan vapenhus och sakristian där en 
ställning/lift kan ställas upp. När luckan öppnas bör det finnas en person på insidan som kan hjälpa 
till att lirka upp luckan. Tjäran har även ”limmat” fast spånen i luckans kant mot övriga takspån och 
behöver före lucköppning skäras loss.  
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Bilaga 2. Dokumentation av takstolar. Mattias Hallgren & Robin 
Gullbrandsson 2019. 

Ursprunglig skarv på högben . 
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Ett ritsat torn i södra högbenet på takstol 13 . 
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SAMMANFATTNING 

Takkonstruktionen på Gökhems kyrka ska restaureras och i samband med det behöver 
vissa förstärkningar genomföras på takkonstruktionen och en del av murkrönen 
behöver plockas ner. Tyréns uppdrag består i att analysera takkonstruktionens 
verkningssätt och ta fram förslag på åtgärder samt projektera dessa åtgärder. Vidare 
ska vi utreda hur förändringar av murverket och last från takkonstruktionen påverkar 
murarna och bärningen av kyrkans valv. 
 
Analyserna visar att det finns goda marginaler i väggarnas murverk för att bära upp 
olika lastfall från valv och takkonstruktion. De olika åtgärder som planeras att utföras i 
takkonstruktionen har marginell betydelse för väggarnas förmåga att bära 
konstruktionens laster.  
 
När det gäller takkonstruktionerna visar analyserna att takstolarna är beroende av 
bindbjälkar eller ett yttre horisontellt stöd för att få ett bra verkningssätt och att det är 
gynnsamt för takkonstruktionen (och för murverket) att få ett vertikalt stöd under 
bindbjälken på murens insida.  
 
Analyserna av takkonstruktionen visar också att det räcker att varannan takstol bär 
upp lasten under förutsättning att de har ett fullt fungerande verkningssätt. Det 
innebär att några av de takstolar som saknar bindbjälke behöver förstärkas för att få 
ett fullt fungerande verkningssätt. Tre av takstolarna föreslås förses med 
förstärkningar i form av dragstag. För takstolar nr 11 och 13 tas ett dragstag fram som 
dels förbinder de återstående delarna av bindbjälkarna men som också hänger upp 
dem i nock. För takstol nr 5 där det endast finns kortare stumpar bevarade av 
bindbjälkarna behöver de inte hängas upp i nock utan där placeras endast ett dragjärn. 
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1 INLEDNING 

1.1 BAKGRUND  

 
Takkonstruktionen på Gökhems kyrka ska restaureras och i samband med det behöver 
vissa förstärkningar genomföras på takkonstruktionen och en del av murkrönen 
behöver plockas ner. Parallellt med detta uppdrag pågår ett FoU-projekt om 
murverksvalv som drivs av Tyréns i samarbete med Linnéuniversitetet. I projektet ingår 
Gökhems kyrka som en fallstudie. 
 
Som underlag för arbetet har en uppmätning av kyrkan med laserskanning som 
genomförts av RISE använts.   

1.2 TYRÉNS UPPDRAG 

Tyréns uppdrag består i att analysera takkonstruktionens verkningssätt och ta fram 
förslag på åtgärder samt projektera dessa åtgärder. Vidare ska vi utreda hur 
förändringar av murverket och last från takkonstruktionen påverkar murarna och 
bärningen av kyrkans valv. Ett platsbesök av konstruktörer Carl Thelin och Folke Höst 
genomfördes 2018-06-13.  
 
Analyser och beräkningar redovisas i detalj i bilagan Gökhems kyrka – Analys av valven 
och takkonstruktionen.  

2 BYGGNADSBESKRIVNING 
Gökhems kyrka uppfördes under första halvan av 1100-talet. Kyrkobyggnaden består 
av ett långhus som förlängdes i väster redan under medeltiden och med ett lägre och 
smalare kor med absid i öster. Det finns en sakristia norr om koret och norr om 
långhuset ett vapenhus som tidigare ska varit ett Mariakapell som båda ska ha 
tillkommit under medeltiden men okänt när. 
 
Kyrkan hade ursprungligen inte valv utan takkonstruktionen var en synlig del i 
kyrkorummet. Valven slogs av kalksten över kor och långhus under 1400-talets andra 
hälft. Under 1700-talet fick kyrkan de nuvarande fönsteröppningarna och under 1800-
talet ersattes ett tidigare spåntak med enkupigt lertegel.  
 
En stor restaurering genomfördes 1913 då kyrkan återigen fick ett nytt yttertak 
bestående av tvåkupigt lertegel. I samband med restaureringen infogades också 
skorstenar och rökrör till kaminer genom valven. I den västra tillbyggnaden sattes 
dragjärn in och ett nytt valv slogs i den delen.  
 
Kyrkans takkonstruktion över långhuset som består av sexton dekorativt huggna 
takstolar är exceptionella i sin utformning och välbevarade från kyrkans uppbyggnad 
på första halvan av 1100-talet. Dendrokronologisk datering pekar på att takstolarna 
byggdes 1140–1141. Kyrkans takkonstruktion har därmed unika kulturhistoriska 
värden. 
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Figur 1. Exteriör från nordöst Gökhems kyrka. 

 

Figur 2. Interiör mot öster i Gökhems kyrka. 
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Figur 3. De medeltida valven över lånhuset. 

 

Figur 4. Takkonstruktionen på Gökhems kyrka. 
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Figur 5. Planritning av vindsplan och skadekartering av takkonstruktionen genomförd av Robin Gulbrandsson och Mattias 
Hallgren.  
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3 KONSTRUKTIVA FRÅGESTÄLLNINGAR  
Inför den kommande restaureringen av takkonstruktionen har ett antal frågeställningar 
rörande kyrkobyggnadens konstruktion framkommit.  
 
Murremmen på långhusets södra sida ska bytas ut och då behöver det övre skiktet av 
stenen på muren tas bort. Detta skikt är troligen inte ursprungligt och avsikten är att 
ta bort det permanent från den södra sidan.  
 Hur påverkas väggarnas bärförmåga av att övre delen av murverket tas bort 

tillfälligt eller permanent?  
 
Yttertaket av tegel kommer att tas bort och ersättas med spån.  
 Hur påverkas murarna av att lasten från yttertaket tas bort helt tillfälligt och 

minskas permanent?  
 
Det förekommer allvarliga rötskador i delar av takkonstruktionen och flera delar 
behöver bytas ut. Det rör sig framförallt om bindbjälkar. Tanken med restaureringen är 
att säkerställa att varannan takstol är i fullgott skick och därmed kan ta över delar av 
lasten från intilliggande takstolar som lämnas utan åtgärd eller i ett försvagat skick.  
 Hur blir kraftspelet i takkonstruktionen om endast varannan takstol ska bära 

lasten?  
 
Flera av de medeltida takstolarna saknar bindbjälke då de kapats för att ge plats åt 
valvet. Detta har dels inneburit att det uppkommit större deformationer i de 
takstolarna vilket i sin tur gjort att de olika förbanden mellan de ingående delarna i 
dem är hårt belastade och dels att de ger upphov till en uttryckningskraft mot 
väggarna.  
 Hur påverkas väggarna av uttryckningskraften från takstolar utan bindbjälkar?  
 Hur kan de takstolar som saknar bindbjälkar men som samtidigt behöver vara del 

av de takstolar som ska bära lasten förstärkas för att minska deformationen och 
säkra takkonstruktionen som helhet? 

4 KONSTRUKTIVT VERKNINGSSÄTT 
Syftet med analyserna är att förstå hur takkonstruktionen och valven fungerar, det vill 
säga hur de bär last, och undersöka de skador som finns i takkonstruktionen och 
vilken påverkan de har på det bärande murverket. Syftet är också att använda 
beräkningsmodellen för att finna möjliga åtgärder för att laga och säkra 
konstruktionen samt se vilka konsekvenser förändringar av murverken och 
takkonstruktionen får för det bärande murverket. 

4.1 KONSTRUKTIONSTEKNISKA BERÄKNINGAR AV TAKKONSTRUKTIONEN 

För beräkningsmodellerna av takkonstruktionen har ”finita elementmetoden” (FEM) 
används. FEM är ett numeriskt tillvägagångssätt för att lösa generella 
differentialekvationer som används för att beskriva fysiska fenomen. Användandet av 
FEM och visualisering av beräkningsmodeller och resultat skapar förutsättningar för att 
bättre förstå hur historiska konstruktioner fungerar samtidigt som det kan stödja 
dialogen mellan olika yrkesgrupper inblandade i en restaureringsprocess. För 
beräkningarna har programmet FEM-Design använts. 
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Det är viktigt att ha klart för sig att resultaten från en beräkningsmodell aldrig är 
bättre än modellen och de indata den är baserad på. Eftersom modeller alltid är 
baserade på vissa antaganden av verkligheten kan resultaten av beräkningarna aldrig 
komma närmare verkligheten än precisionen hos modellerna som ställs upp. 
 
Syftet med beräkningsmodellerna är i detta fall att analysera takkonstruktionens 
beteende i relation till dess skador samt att utreda hur takkonstruktionen påverkar 
murarna. Syftet är också att ta fram en lösning för förstärkning av några av de 
takstolar som saknar bindbjälke och att dimensionera denna förstärkning.  

4.2 TEORI FÖR VALVANALYSER 

VERKNINGSSÄTT 

Murade valv bär genom att överföra tryckkrafter från sten till sten. I princip kan inga 
dragkrafter överföras, vilket innebär att valvet måste vara utformat så att endast 
tryckkrafter uppstår. För att beskriva verkningssättet i ett valv kan så kallade trycklinjer 
eller trycknätverk användas. Trycklinjen beskriver hur tyngden av stenar och bruk, och 
i förekommande fall belastning på valvets ovansida, förs ner genom valvet. För att 
valvet skall vara stabilt måste trycklinjen eller trycknätverket rymmas inom valvets 
tjocklek. Teoretiskt skulle ett valv kunna byggas bara någon centimeter tjockt, så länge 
formen överensstämmer med trycklinjens form. Detta är dock inte praktiskt möjligt. 
Bland annat ställer det stora krav på att valvet muras med exakt rätt form. Dessutom 
skulle det innebära att valvet inte tålde någon belastning utöver sin egen tyngd. Detta 
innebär att valven har murats med en större tjocklek, som erbjuder ett visst utrymme 
inom vilket trycklinjens läge kan variera utan att valvets stabilitet påverkas negativt. 
Figur 6 nedan visar principen för hur trycklinjens form påverkas av belastning på 
valvet. 
 

 
 
Figur 6. Till vänster syns trycklinjens läge då valvet enbart bär upp sin egen tyngd. I mitten belastas valvet med en punktlast, 
vilket påverkar trycklinjens läge. Trycklinjen ryms fortfarande inom valvets geometri. Till höger belastas valvet med en större 
punktlast, vilket gör att trycklinjen inte längre ryms inom valvets geometri, och valvets stabilitet upphör. 

 
I själva verket kan trycklinjens form variera inom en given valvgeometri, se figur 7. Det 
går inte säkert att förutsäga trycklinjens verkliga läge. 
 

 
Figur 7. Två exempel på möjliga trycklinjer inom valvgeometrin. 
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När man betraktar komplexa valvgeometrier, som kryssvalv och stjärnvalv, finns 
dessutom möjligheter för valvet att bära i flera riktningar. Det är inte möjligt att exakt 
beskriva det verkliga kraftspelet, utan endast olika möjliga verkningssätt. 
Verkningssättet för ett kryssvalv kan till exempel beskrivas som ett antal valvbågar 
som vilar på valvets ribbor, se figur 8. Denna metod benämns strimmetoden, och 
innebär en förenkling som beskriver valvets verkningssätt på ett konservativt sätt. Det 
är alltså tänkbart att valvet samtidigt kan ha ett verkningssätt med trycklinjer även i 
andra riktningar, som tillåter ännu högre belastningar. 
  

 
Figur 8. Strimmetoden innebär att valvet betraktas som ett system av enkla bågar.  
 
En ny metod för 3-dimensionell valvanalys som är under utveckling är så kallad 
TryckNätverksAnalys (Thrust Network Analysis TNA). Denna metod har också tillämpats 
för att genomföra analyser av valven på Gökhems kyrka  

SÄKERHET MOT KOLLAPS 

Trycklinjens form påverkas bland annat av upplagens eftergivlighet. Vi kan inte veta 
exakt vilken form trycklinjen har. Trots detta kan bedömningar av säkerheten i ett valv 
göras. Jacques Heyman har sedan 60-talet forskat om verkningssättet i historiska 
murverkskonstruktioner och hur dessa kan analyseras. En sammanställning av detta 
arbete finns i Jacques Heyman: The Stone Skeleton – Structural Engineering of Masonry 
Architecture, Cambridge University Press 1995. Bland annat visar Heyman att så länge 
det är möjligt att hitta en trycklinje som ryms inom valvets geometri så är valvet stabilt 
för det givna lastfallet (the Safe Theorem eller the Lower Bound Theorem). Detta gäller 
oberoende av om den beräknade trycklinjen är den som verkligen uppträder i valvet. 
För att hantera osäkerheter i form av laster och avvikelser i valvets geometri föreslås 
att en viss marginal finns för att rymma trycklinjen. 
 
Genom att använda trycklinjeanalys med strimmetoden eller trycknätverksanalys med 
TNA och teorier för the Safe Theorem kan tillåtna laster med bibehållen säkerhet mot 
kollaps tas fram. Att murverket är säkert med avseende på kollaps medför dock inte 
automatiskt att det är säkert med avseende på sprickor och putsnedfall, se nedan.  

SÄKERHET MOT SPRICKOR         

Sprickor är normalt förekommande i murade konstruktioner. De kan uppkomma på 
grund av de rörelser som sker i murverket vid fukt- och temperaturvariationer. En 
vanlig orsak till sprickor i valv är också rörelser vid upplagen, som till exempel kan 
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vara orsakade av sättningar i grunden eller väggar som inte förmår stå emot valvens 
uttryckningskrafter. Sprickor kan även uppstå på grund av murverkets statiska 
verkningssätt, utan att detta innebär att det finns fara för bärförmågan.  
 
Säkerhet mot synliga sprickor och putsnedfall är betydligt svårare att bedöma än 
säkerhet mot kollaps. Ett sätt att hantera detta är att begränsa trycklinjens tillåtna läge 
inom murverket till den mittersta tredjedelen av tvärsnittet, den så kallade kärnan. 
Detta är en teori som används vid till exempel stjälpningskontroll och 
knäckningskontroll av murade väggar. Teorin bygger på att tryckkraften i murverket i 
själva verket är utbredd, med sin resultant i trycklinjens läge. Tryckspänningens 
fördelning antas vara linjärt varierande över tvärsnittet, med störst tryck vid sidan 
närmast trycklinjens läge. Med dessa antaganden kan man visa att inga 
dragspänningar uppstår i tvärsnittet så länge trycklinjen håller sig inom den mittersta 
tredjedelen. Se figur 9. 
 

 
Figur 9. Tryckspänningsfördelning vid olika lägen för trycklinjen.  
 
Trots begränsning av belastning så att trycklinjens läge kan rymmas inom kärnan kan 
man inte helt utesluta möjligheten att valvet i praktiken har ett annat verkningssätt, 
där trycklinjen kan ligga utanför kärnan, med risk för uppkomst av sprickor som följd. 
Svårigheten att exakt förutsäga valvens verkningssätt för en given belastning är helt 
enkelt en naturlig del i komplexiteten som är förknippad med äldre murade 
konstruktioner. Vår bedömning är att en begränsning av tillåtna laster så att trycklinjen 
kan rymmas inom kärnan medför en tillräcklig säkerhet mot uppkomst av synliga 
sprickor och putsnedfall till följd av belastning på valven. För att uppnå högsta möjliga 
säkerhet skulle den tillåtna belastningen bli noll, vilket inte är rimligt (med hänsyn 
exempelvis till att valven kan komma att beträdas). 

4.3 FÖRUTSÄTTNINGAR 

Förutsättningar för beräkningsmodellerna redovisas i detalj i bilagan Gökhems kyrka – 
Analys av valven och takkonstruktionen.  

TAKKONSTRUKTIONEN 

Följande fall av olika upplagsvillkor har analyserats:  
 Fall A – Vertikalt stöd endast vid murremmar.  
 Fall B – Vertikalt stöd både vid murremmar och på murens insida.  
 Fall C – Vertikalt och horisontellt stöd endast vid murremmar.  
 Fall D – Vertikalt och horisontellt stöd vid murremmar och vertikalt stöd på murens 

insida.  
 
Vidare har analyser gjorts med dubbelt CC-avstånd för att se om takstolarna klarar av 
att bära lasten även om endast varannan takstol har bärande förmåga. Detta har 
använts som det dimensionerande lastfallet för förstärkningsåtgärder.  
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Det har gjorts motsvarande analyser av takstolar med kapad bindbjälke.  
 
Slutligen har analyser gjorts av en möjlig förstärkningsåtgärd med dragstag av stål.  
 
Analyserna av takkonstruktionen har också använts för att få fram på vilket sätt 
takkonstruktionen under olika förutsättningar belastar murarna.  

MURVERKET 

Analyserna av murverket har gjorts med både TNA och med parametrisk 
trycklinjeanalys.  
 
Inom FoU-projektet har analyser genomförts med flera olika typer av nätverk med flera 
olika positioner för upplagen i murverket. Resultaten pekar på att nivån på valvets 
uttryckningskraft inte kan bära med ett flackare trycknätverk än det som har ett anfang 
på cirka 3,62 meter markytan på kyrkans norra sida. Resultaten från några av 
analyserna som använts för att kontrollera väggarnas bärförmåga redovisas nedan som 
indata till analyserna av väggarna. De positioner som är mest relevanta för att beskriva 
valvet verkningssätt är de fall där valvet tar stöd så långt ner som möjligt.  

4.4 RESULTAT OCH ANALYSER 

Resultaten av analyserna redovisas i detalj i bilagan Gökhems kyrka – Analys av valven 
och takkonstruktionen.  
 
I figur 10 visas ett exempel på resultatet från analyserna av takkonstruktionerna. Dels 
redovisas normalkraften i takstolarnas delar. Normalkraften är de tryck och dragkrafter 
som uppkommer och de redovisas med blått för tryck och rött för drag. Ju högre 
intensitet (mörkare) på färgen desto större kraft. Normalkraften ger en bra bild av det 
huvudsakliga beteendet hos denna typ av takstolar. I de andra figurerna visas hur 
takstolarna deformeras. Observera att olika skala på uppförstoringen av deformationen 
används i olika fall.  
 
I figur 11 visas ett exempel på TNA-analysen av valven och i figurer 12 visas exempel 
på resultatet av den parametriska trycklinjeanalysen av en sektion genom 
konstruktionen mellan de medeltida valven.  
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Fall B 

 

 
Snölast. Normalkraft – blått tryckt och rött draget.  
Max tryck 7,57 kN (högben) 
Max drag 8,56 kN (bindbjälke) 

 
Snölast. Deformation – skalfaktor 50.  
Max deformation högben 11,82 mm 

 
Vindlast. Normalkraft – blått tryckt och rött draget.  
Max tryck 3,18 kN (högben) 
Max drag 5,02 kN (bindbjälke) 

 
Vindlast. Deformation – skalfaktor 50.  
Max deformation högben 9,25 mm 

 
Figur 10. Exempel på resultat från analyserna av takkonstruktionerna.  
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Figur 11. Exempel på TNA-analys av valven.  

 
 

 
TNA upplag 1A 
d=0,51 
 
 

 
TNA upplag 1A 
d=0,34 

Figur 12. Exempel på parametrisk trycklinjeanalys av en sektion mellan valven.  

 
Analyserna av takkonstruktionen visar att de takstolar som saknar bindbjälke är 
betydligt mer belastade och deformerade än de med bindbjälke och om de har ett 
bristfälligt horisontellt stöd mot väggarna kommer de utsättas för stora påfrestningar 
och stora deformationer. De takkonstruktioner som ska bära full last bör därför ha 
bindbjälke eller förses med en förstärkning som motsvarar en bindbjälkes funktion.  
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Analyserna visar vidare att det är gynnsamt för takstolarna att ha ett vertikalt stöd på 
insida mur då det både minskar deformationer och spänningar.  
 
Analyserna av murverket visar att det går att finna trycknätverk och trycklinjer som 
med goda marginaler befinner sig inom murverkets geometri. Det som är avgörande är 
hur nära trycklinjen kommer utsida mur vid mötet med marken (avståndet d).  
 
För det fall som ger minst uttryckningskraft blir avståndet mer än d=0,5 meter utan 
vindlast på takkonstruktionen och mer än d=0,3 meter med vindlast. Om muren 
monteras ner på ena sidan som planerat blir påverkan på avståndet d för trycklinjen 
endast marginell. 
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5 SLUTSATSER OCH ÅTGÄRDSFÖRSLAG 
Analyserna visar att det finns goda marginaler i väggarnas murverk för att bära upp 
olika lastfall från valv och takkonstruktion. De olika åtgärder som planeras att utföras i 
takkonstruktionen har marginell betydelse för väggarnas förmåga att bära 
konstruktionens laster.  
 
När det gäller takkonstruktionerna visar analyserna att takstolarna är beroende av 
bindbjälkar eller ett yttre horisontellt stöd för att få ett bra verkningssätt. Eftersom det 
finns osäkerheter kring hur effektivt ett yttre horisontellt stöd mot murarna är bör de 
takstolar som ska medverka till att bära upp takets laster ha bindbjälke eller 
motsvarande funktion.  
 
Analyserna visar också att det är gynnsamt för takkonstruktionen (och för murverket) 
att få ett vertikalt stöd under bindbjälken på murens insida.  
 
Analyserna av takkonstruktionen visar vidare att det räcker att varannan takstol bär 
upp lasten under förutsättning att de har ett fullt fungerande verkningssätt. Det 
innebär att några av de takstolar som saknar bindbjälke behöver förstärkas för att få 
ett fullt fungerande verkningssätt.  
 
För tre av takstolarna föreslås att de förses med förstärkningar i form av dragstag. För 
takstolar nr 11 och 13 tas ett dragstag fram som dels förbinder de återstående delarna 
av bindbjälkarna men som också hänger upp dem i nock enligt skiss och analyser 
genomförda ovan. För takstol nr 5 där det endast finns kortare stumpar bevarade av 
bindbjälkarna behöver de inte hängas upp i nock utan där placeras endast ett dragjärn. 
 



Under 2018-2019 har de unika 1100-talstakstolarna över långhuset i 
Gökhems kyrka restaurerats. Projektet har haft karaktären av pilot för 

hantering av skadade tidigmedeltida taklag, ett internationellt sällsynt 
kulturarv som Skara stift är ovanligt rikt på. Arbetet har resulterat i ny 

kunskap om Gökhems kyrkas historia och om det medeltida hantverket.
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