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1. Inledning  

1.1 Bakgrund 
Jag rekonstruerade ett medeltida dörrblad 
från Tångeråsa kyrka, Närke, i en tidigare 
kurs under utbildningen. Jag hade sett att 
det saknades uppmätningar och kunskap 
kring dörrens konstruktion vilket ledde 
mig till att undersöka dörren på plats. Det 
rekonstruktionsförsöket lärde mig också 
att förstå betydelsen av detaljkunskap om 
de olika momenten i 
tillverkningsprocessen.  
Jag har även, under praktikperioder, varit 
med vid rekonstruktionen av Södra Råda 
gamla kyrka. Vilket har gett mig en 
djupare kunskap kring medeltida 
tekniker.  

I Sverige finns bara tio stycken medeltida 
timmerkyrkor som är bevarade eller delvis bevarade. Det finns även en timmerkyrka 
som har delar från tidigare medeltida kyrkor.1 De två böckerna Medeltida träkyrkor 1 
& 2 (Ullén 1983, Lagerlöf 1985) är en genomgång av de medeltida träkyrkorna i 
landskapen Småland, Östergötland, Västergötland, Värmland och Närke och 
innehåller uppmätningsritningar, fotografier och beskrivningar av de medeltida 
timmerkyrkorna som fanns bevarade när böckerna publicerades.2  

Beskrivningarna omfattar den nuvarande kyrkans utformning och dess byggnads- och 
förändringhistorik och försök görs också att tolka ett ursprungligt utförande. Alla 
medeltida delar av kyrkorna beskrivs ingående men jag har bara funnit kortfattade och 
enkla beskrivningar kring dörrbladens konstruktion.  

Under 1600- och 1700-talen byggdes det många nya kyrkor och de befintliga 
medeltida kyrkorna byggdes för det mesta om. En av ändringarna som ofta gjordes var 
att de medeltida portalerna sattes igen och flyttades. På så vis är det relativt svårt att 
undersöka originaldörrarna och långt ifrån alla finns kvar.  

Utifrån befintlig litteratur (Lagerlöf 1985, Sjömar 1988, Ullén 1983), samt 
förundersökningar och rapporter från Södra Råda-projektet (sodrarada.se) kan jag ändå 
konstatera att en undersökning av de medeltida dörrbladen är möjlig.   

 
1 Tävelsås kyrka har anor från medeltiden då den delvis består av två stycken nedplockade timmerkyrkor. 
2 Sedan dess har Bäckaby gamla kyrka och Södra Råda gamla kyrka bränts ner år 2000 respektive 2001. De som 
återstår är Tångeråsa kyrka, Hammarö kyrka, Brämhults kyrka, Älgarås kyrka, Granhults kyrka, Haurida kyrka, 
Pelarne kyrka, Vireda kyrka, Tidersrums kyrka och Stenberga kyrka.  

 
Fig1. Rekonstruktionsförsök av Tångeråsas 
långhusdörr från tidigare kurs. Foto: Isabella Grimmer 
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1.2 Problemformulering  
Litteraturen kring konstruktionen av de medeltida dörrbladen är relativt knapphändig 
och enkel. Det finns inga detaljuppmätningar av dörrbladen förutom i Granhults 
kyrka3. Ullén och Lagerlöfs beskrivningar nämner bara var kyrkportalerna sitter eller 
har suttit. (Ullén 1983, Lagerlöf 1985) Utöver det så finns det bilder på 
originaldörrarna från Södra råda gamla kyrka i Riksantikvarieämbetets arkiv (ATA) 
och en ritning av Peter Sjömar har gjorts på det dörrbladet. (Sjömar 1988) 

Detaljerade undersökningar av de medeltida träportalerna behövs för att förstå hur de 
har tillverkats. Kyrkorna är skyddade enligt Kulturmiljölagen och tillstånd krävs för 
minsta ingrepp. Jag anser kunskapen om denna vardagliga men samtidigt 
fundamentala byggnadsdetalj är bristfällig men samtidigt mycket viktig inför förnyade 
vårdprogram, projekteringar och restaureringsinsatser.  

 

1.3 Syfte 
Med detaljkunskapen om dörrbladen som jag har sedan mitt föregående arbete, görs en 
noggrann undersökning av nio stycken dörrblad i Södra råda, Hammarö, Tångeråsa, 
Älgarås, Granhult och Tidersrums kyrka, där dörrbladen beskrivs var för sig och 
därefter analyseras de tillsamman med avseende på likheter och skillnader. En 
jämförelse görs också mellan kyrkliga och profana dörrblad, för att ge en djupare 
förståelse av den medeltida byggnadstekniken. Syftet är att det här arbetet ska ge 
fördjupade kunskaper som är viktiga när det kommer till olika framtida insatser i våra 
medeltida timmerkyrkor.   

 

1.4 Frågeställning  
För att reda ut hur dörrbladen är tillverkade behöver jag dokumentera material och 
spår, främst verktygsspår, efter tillverkningsprocessen. Frågan hur de i sin helhet och i 
sina delar är konstruerade leder till en detaljerad dokumentation av mått och form på 
ingående delar och helhet. Slutligen analyseras och jämförs de olika dörrbladen med 
varandra avseende materialval, arbetsteknik och utformning för att försöka se likheter 
och skillnader mellan de olika dörrbladen. 

 

1.5 Avgränsningar 
Under arbetet har jag avgränsat mig till att bara undersöka dörrblad från medeltida 
timmerkyrkor. Avgränsningen är rimlig med tanke på den här undersökningens 

 
3 I förundersökningen har Granhults kyrka studerats och uppmätningar har gjorts på de båda dörrbladen. Dessa 
originalhandlingar finns tillgängliga på Trädgården skola, Mariestad.	
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omfattning. Det har också funnits trädörrar i våra medeltida stenkyrkor, där också 
taklagen var av trä, men timmerkyrkorna är helt och hållet byggda i trä där troligtvis 
samma material, verktyg och arbetsmetoder har varit genomgående för hela 
kyrkobygget. Att undersöka likheter och skillnader i timmerkyrkornas dörrar i ett 
första steg anser jag metodiskt klokt. Därefter kan motsvarande undersökningar och 
analyser göras av stenkyrkornas medeltida dörrblad.  

Det tar lång tid att undersöka alla detaljer och antalet dörrblad är baserad på tiden jag 
haft till förfogande. De som inte undersökts är Haurida kyrka, Pelarne kyrka, 
Stenberga kyrka, Vireda kyrka och Brämhult kyrka. Tyngdpunkten ligger i 
träkonstruktionen och jag kommer inte gå in närmare på eventuella smidesdetaljer, så 
som gångjärn och låsanordningar.   

 

1.6 Befintlig kunskap 
1.6.1 Tidigare undersökningar av medeltida timmerkyrkor 
Som nämnts i bakgrundsavsnittet har utgångspunkterna varit de två böckerna 
Medeltida träkyrkor 1 & 2 (Ullén 1983, Lagerlöf 1985). De innehåller omfattande 
uppmätningsritningar, fotografier och beskrivningar av de medeltida timmerkyrkorna. 
De tar upp hur kyrkorna är utformade och vad för byggnadsändringar som finns 
dokumenterade. De gör också försök till hur ett ursprungligt utförande kan ha sett ut.  
Dock saknas det utförliga beskrivningar kring dörrbladens konstruktion i denna 
litteratur.   

I Peter Sjömars avhandling Byggnadsteknik och timmermanskonst: en studie med 
exempel från några medeltida knuttimrade kyrkor och allmogehus är syftet ”att med 
bevarade byggnader, äldre litteratur och uppteckningar samt dagens 
hantverkskunnande som källor försöka göra en studie av medeltida arbetsmetoder, 
byggnadsteknik och materialkunnande” (Sjömar 1988 s.9). Han har gjort en 
omfattande dokumentation och uppmätningar av takkonstruktioner, olika knuttyper, 
dörrar och golv från i huvudsak medeltida 1200 och 1300-tals knuttimrade byggnader. 
Avsnittet som handlar om dörrblad är kort men avhandlingen är relevant gällande 
metoder, teknik och material. Noggrannheten i hans uppmätningar är mycket 
inspirerande.  

I och med rekonstruktionen av Södra råda gamla kyrka så finns det en hel del rapporter 
skrivna och förundersökningar gjorda. Exempelvis finns en förstudie gjord av Göran 
Andersson 2007 inför rekonstruktionen av sakristiedörren. I den finns det en 
redogörelse över några av de ovan nämnda timmerkyrkorna (se not 2), hur deras dörrar 
är placerade och utformade. (Andersson 2007) 

Jag har även haft tillgång till arbetet Porten till medeltiden av Amanda Nilsson som 
inte ännu har blivit publicerat. Syftet med hennes arbete är att beskriva hur dörrarna i 
Södra Råda, ursprungligen, kan ha tillverkats men även att återskapa arbetsprocessen. 
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Nilsson har, även hon, studerat flera dörrblad och dokumenterat verktygspår, detaljer 
och sammansättningar för att ha som grund till rekonstruktionen. (Nilsson U.Å)  

Ett tidigare examensarbete, Tidigmedeltida trädörrar - en studie av 
tillverkningsprocessen av fyra dörrblad från norra Dalarna, (2010) undersöker 
Chatarina Asph, tillverkningsprocessen av några profana dörrblad från Dalarna. Likt 
Nilssons arbete kan jag ta stöd i undersöknings-protokollet även från detta arbete och 
se vad som är viktigt att dokumentera vid fältundersökningen.  

Asph skriver inledningsvis att dörrbladen kan man konstruktionsmässigt dela upp i två 
huvudkategorier – den ena gruppen har horisontella, utanpåliggande tvärslån som är 
fastnaglade medans den andra gruppen är sammanfogade med horisontella naror, 
infällda i ett gradat spår. (Asph 2010, s.4) Detta är första gången jag stött på den 
indelningen i litteraturen och det kommer vara en mycket intressant att se huruvida jag 
får samma resultat vid undersökning av helt andra dörrblad. (Asph 2010)  

 
1.6.2 Teoretisk och metodisk inspiration 
Gunnar Almevik skriver i sin doktorsavhandling Byggnaden som kunskapskälla 
(2012) att byggnader inte berättar sin egen historia men den innehåller spår av 
uppkomst och efterkommande händelser. Han fortsätter med ”Byggnaden är en viktig 
källa till kunskap, men tolkningen av dess innehåll är med nödvändighet en produkt av 
vår samtida ideologi, verklighetsuppfattning och vardagsförståelse.” (Almevik 2012 
s24) 
Almeviks ord har jag tagit med mig in i min fältundersökning. Hur kan min 
förförståelse påverka det jag tolkar från de olika verktygsspåren och hur tydliggör jag 
det i min analys? 

Han fortsätter vidare i sin inledande text av doktorsavhandlingen att det är ytterst 
viktigt med dokumentation i en byggnadsundersökning, annars kan den inte klassas 
som vetenskaplig. Han menar att genom att sinnliga intryck överförs till bild och text 
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så finns det i ett medium som man kan ta med sig in i samtalen och vidare i 
vetenskapligt arbete. (Almevik 2012 s.28) 

Metodiskt skriver Sjömar om att skissa på plats, i olika skalor beroende på detaljer och 
hur han måttsätter delarna på en gång (Sjömar 1988 s.19). 

Sjömar går djupare in på dokumentationsteknik och uppmätning i arbetet 
Byggnadsuppmätning: historik och praktik. (Sjömar 2000) 

”Uppmätning är emellertid inte enbart en dokumentationsmetod utan också, som 
antytts, en undersöknings- och analysmetod. Att mäta och rita upp en byggnad 
innebär att man systematiskt söker sig genom byggnaden...” (Sjömar 2000 s.72) 

Vidare skriver han att det först är viktigt att kartlägga syftet bakom uppmätningen. Att 
man ska bestämma vilken information som ger svar på de aktuella frågorna. För att 
underlätta kan man relatera informationen till två faktorer: noggrannhet och 
detaljering. Beroende på syftet får de faktorerna olika mycket betydelse.  
Han nämner också att uppmätningen och dokumentationen utgår helt från vad 
uppmätaren registrerar, vad hen har för mät och ritteknik och tidigare kunskap om 
byggnadshistorien och byggtekniken (Sjömar 2000). 

 

1.6 Metod 
Litteraturen enligt ovan har gett en riktlinje för lämpliga objekt att undersöka. Valet av 
undersökningsobjekt är baserat på bevarade originaldörrar. 

Utöver litteraturen har jag studerat rekonstruktionen av södra Rådas dörrblad (Nilsson 
u.å) för att få en tydligare förståelse för arbetsprocessen. Jag har även studerat tidigare 
uppmätningar av dörrblad i ritningsarkivet på institutionen för kulturvård, Mariestad.  

Vid den okulära undersökningen av dörrbladen har jag använt mig av fotografi, 
skissuppmätning och frottage. De områden jag har fokuserat på i fältundersökningen 
är verktygsspår, konstruktionen, sammansättningar, bredd, längd, materialval på 
samtliga delar, eventuella utsmyckningar med mer. Utöver dessa metoder har jag 
sedan skrivit in övriga relevanta 
uppgifter i ett strukturerat protokoll. 
(se bilaga 1, 2 & 3)  

Vid uppmätningen har jag använt mig 
av tumstock, måttband, krysslaser, 
skjutmått, ficklampa (vid dåligt ljus 
och för släpljusbilder), papper, penna 
och trappstege. 

För att tydligt kunna läsa av 
detaljerna i virkesbearbetningen har 
jag delvis använt mig av släpljus och 
fotografering men också av en 

Fig3. Jag gör ett frottage på södra Rådas 
långhusdörr. Foto: Agnes Svensson 
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”kopieringsteknik” som kallas frottage. Frottage är att man färgar in ett papper som 
ligger mot den ytan man vill ”kopiera”. I detta fall har jag använt mig av vitt A3papper 
och kolkritor. På så vis kan jag få fram detaljerna i skala 1:1.  

Fotografier, frottage och ritningar är gjorda av mig om inget annat anges intill bilden.  

Efter uppmätningen av objekten har jag renritat på ljusbord. Jag har främst jobbat i 
skala 1:10 samt större skalor för att visa vissa detaljer. De streckade linjerna på 
uppmätningarna är delar som jag inte kommit åt att mäta upp av olika anledningar och 
jag har då gjort en egen tolkning av dessa delar.  

Slutligen görs en sammanfattande jämförelse mellan de olika dörrbladen där likheter 
och skillnader och tänkbara orsaker till detta analyseras. En jämförelse görs också av 
de profana dörrbladen som redovisas i Chatarina Asphs examensarbete. (Asph 2010) 
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Fig4. Skave tillhörande institutionen för kulturvård. Ger 
gropiga verktygsspår och nämns flertal gånger i arbetet.  
Foto: Isabella Grimmer 

2. Nio dörrblad i våra medeltida timmerkyrkor 
Mitt fokus under fältarbetet var att göra uppmätningar på dörrbladens olika 
konstruktionsdelar, hur de är sammanfogade samt verktygsspåren efter hur virket har 
bearbetats.  

Som närmare beskrivet under metod ovan, så har jag mätt, fotograferat samt använt 
mig av kopieringstekniken frottage under de olika fältstudierna. Förutom de mätbara 
delarna har jag studerat bearbetning och verktygsspår. Allt har dokumenterats på plats 
och förts in i olika protokoll som är sammanställt i bilagorna 1–3.  

Uppmätningarna (se bilaga 4-Ritningar) 
visar olika mycket information 
beroende på framkomligheten till 
objekten. 

Utifrån tillgänglighet och relevans har 
jag valt ut ett antal dörrar att undersöka. 
Jag har undersökt de båda dörrarna på 
Södra råda gamla kyrka (rekonstruktion 
av sydportalen och sakristiedörren), 
Den ursprungliga sakristiedörren i 
Hammarö kyrka, Älgarås sydportal, 
långhusets (före detta) sydportal i 
Tångeråsa kyrka samt två dörrar i 
Tidersrums kyrka. Vid min avslutande 
analys har jag även tagit med två dörrar 
från Granhults kyrka (långhusportalen 
och korportalen) som det finns tidigare 
uppmätningar på från Anderssons 
förundersökning. (Andersson 2007)  

Nedan följer kortfattade beskrivningar 
av de olika kyrkorna och detaljerade 
uppgifter från dokumentationen av 
dörrbladen under rubriker Konstruktion 
och Bearbetning i enlighet med bilaga 
1–3. 
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2.1 Fältundersökning 
2.1.1 Södra Råda gamla kyrka (rekonstruktion) 
Södra råda gamla Kyrka, i Värmland, uppfördes omkring 1320 och var ett populärt 
turistmål på grund av dess utsmyckning i form av bevarade väggmålningar från golv 
till tak i både kor och långhus. Kyrkan brann ner år 2002 och år 2007 påbörjades en 
rekonstruktion av byggnaden. Målet var att återskapa kyrkan så nära den ursprungliga 
1300tals byggnaden som möjligt och att sprida den nya kunskap som rekonstruktionen 
medför.  (Almevik, Melin 2015) Mycket forskning och förundersökningar ligger 
bakom besluten som tagits vid rekonstruktionen och det är inget undantag när dörrarna 
återskapades.  

 
Det finns ett rikt material kring de nya dörrarna, både med förundersökningen 
(Andersson 2007) samt rapporten från rekonstruktionen (Nilsson u.å) där jag i detalj 
kunnat följa med i arbetsprocessen och resonemangen bakom de olika valen som 
gjorts.  

De har utgått från bilder och 
beskrivningar på originaldörrarna, 
uppmätningen som finns på sydportalen i 
Sjömars avhandling (1988) och dörrblad 
från andra relevanta kyrkor (Tensta 
kyrka, Jumkil kyrka) samt fem stycken 
dörrblad från Historiska museets 
magasin. (Nilsson u.å)  

 

Trots dokumentationen finns ingen 
uppmätning på de rekonstruerade 
dörrarna. Därför har jag undersökt de 
rekonstruerade dörrarna på samma sätt 
som de övriga, medeltida dörrarna. Vid 
besöket har jag försökt att vara aktivt 
medveten om min tidigare kunskap från rapporterna och noga undersökt objekten även 
om jag redan vet en hel del av svaren. Jag har inte under denna uppmätning ifrågasatt 

 
Fig.7 Södra Råda en originaldörr.  
Foto: Riksantikvarieämbetet 
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valen som gjorts vid rekonstruktionen, utan endast fokuserat på att mäta upp det jag 
har framför mig. Relevansen av att ha med södra Råda i den avslutande analysen 
diskuteras senare i arbetet. 

  

2.1.1.1 Sydportalen 
Konstruktion  

Samtliga delar i långhusets dörrblad består utav ek. Dörrens 3 plankor är 
sammanfogade med en fas på 5 mm. Den har två tvärslåar på insidan som är 
sammanfogade med dörrbladet genom diamantformade tränaglar. Tränaglarna är 
diamantformade på utsidan och runda med en kil på insidan.  

 
Den är 114,5 cm hög och som bredast 108 cm i nederkant (i överkant är den 106,7 
cm.). Plankorna är kilformade och är mellan 24,5 – 42 cm breda. Dörren har inte torkat 
isär mer än 3 mm, förutsatt att den var helt tajt från början.  

 
Bearbetning 

Dörrbladet har utsmyckningar i form av enkla profileringar i lodrät riktning längs med 
kanterna. Samma typ av utsmyckning följer tvärslåarnas kanter. Profilerna är väldigt 
raka och har jämna ”släpp”. Troligtvis är dessa gjorda med en hyvel med distans.  
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Dörrbladets kanter har tydliga spår efter yxa i både över och underkant. Fram och 
baksida är jämnt skavda, med få urslag vid kvistar.    

Respektive tvärslå är bearbetade med skave, bortsett från ändarna som är huggna med 
yxa. Tvärslåarna har en så kallad fjärilsform. Det vill säga att de är bredare vid 
ändarna än vad de är på mitten.  

 
 

  

Fig10. Frottage från insidan långhusdörr, vänster 
bild.  Släpljusbild på insidan långhusdörr.  

Foto: Isabella Grimmer 
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2.1.1.2 Sakristiedörren 
Konstruktion 

Dörren består av 3 plankor, två tvärslåar och tränaglar. Samtliga konstruktionsdelar är 
av furu och plankornas kärna är vänd in mot sakristan (insidan). Likt långhusdörren 
har även denna dörr diamantformade tränaglar med rund och kilad insida.  

Dörren är 184 cm hög och 91,4 cm bred (både i överkant och underkant). Den avslutas 
i en rundbågig ovankant. Plankorna är sammanfogade med en fals på 2,5 cm och 
tjockleken är mellan 2,9–3,1 cm. Dörren ser inte ut att ha torkat isär.  

 
Bearbetning 

Dörrbladet har en huggen ovan och underkant, även insidan är grovt bearbetad med 
sprätthuggsteknik. Utsidan (mot koret) är jämnt hyvlad med skave.  

Tvärslåarna är yxade runt om, har skarpa kanter och är fjärilsformad.    
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2.1.2 Hammarö kyrka 

Hammarö kyrka är belägen vid Vänern, väster om Karlstad, Värmland. Kyrkan har 
genomgått många ombyggnationer och renoveringar. De största ingreppen skedde 
under 1700-talet när den medeltida byggnaden förlängdes och blev till en korskyrka. 
Den nuvarande östra korsarmen var den medeltida byggnadens långhus. Den 
nuvarande sakristian var dåtidens kor samt dåtidens sakristia är idag ett förråd intill 
sakristian. (Svenska kyrkan 2018) 

Hammarö ursprungligen var utformad som Södra råda gamla kyrka med ett brett 
långhus samt att koret var långt och smalt med den lilla sakristian mot norr. Det är en 
av flera anledningar till att den anses vara systerkyrka med Södra råda. (Lagerlöf 
1995) Hammarö kyrkan har varit en rik källa till kunskap för rekonstruktionen av den 
nedbrunna kyrkan.   

 
 

2.1.2.1 Gamla sakristiedörren 
Konstruktion  

Dörren kan man se som 2 dörrblad som är hopspikade. Eller som en mindre dörr som 
går in i dörrhålet medan bakomvarande dörrblad stöter mot insida timmervägg. Därför 
ser uppmätningen ut som att det är en större och en mindre dörr i samma uppmätning.  

För enkelhetens skull kommer jag beskriva dörren som två separata dörrblad. Jag 
börjar med den mindre dörrbladet som vetter mot nuvarande sakristia.  

Dörrbladet består av fyra furuplankor där samtliga kärnsidor är vända utåt och är 3,4 
cm tjockt. De är sammanfogade med en fas på 5mm. Plankorna är relativt smala och är 
mellan 10,8–21 cm breda vilket blir en totalbredd på 77–78 cm. Ovankanten är 
rundbågig och höjden är 160,5 cm. Sammansättningen mellan detta dörrblad och det 
bakomvarande sker genom ett hundratal smidda spikar.  
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Nedan följer beskrivningen om bakomvarande dörrblad. Det vill säga den som har 
tvärslån och vetter mot gamla sakristian. Det är även detta dörrblad som gångjärnen 
sitter fast i.   

Det större dörrbladet är också i furu men består av bara två plankor som är mellan 3,2–
4,2 cm tjocka. En smal, ca 17cm, och en betydligt bredare ca, 65 cm, vilket utgör en 
totalbredd på 83,5 cm (inräknat att den har torkat isär). På den bredare plankan syns 
vankant på båda sidor. Plankorna är sammanfogade med en fas på 5 mm.  

Dörren är rundbågig i överkant och har ett höjdmått på 177,2 cm. Plankorna har torkat 
isär betydligt, hela 1,1 cm. Eventuellt är det en väldigt oprecis sammanfogning. 

Dörrens tvärslåar är i furu och är sammanfogade med tränaglar som är kilade. Dessa är 
runda på insidan och har en okänd form på motsatt sida eftersom det inte går att 
komma åt dessa. Tvärslåarna har slagit sig och ligger inte längre tajt mot dörrbladet. 
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Bearbetning 

Den mindre dörren är fint bearbetat med skave. Ovan- och underkant är huggna med 
yxa.  

Det lite större dörrbladet har, även den, en huggen ovan och underkant. Baksidan (mot 
gamla sakristian) har en grovt huggen yta, sprätthuggen. Även tvärslåarnas yta är 
bearbetat med yxa och har avfasade kanter. 

Märken och gamla urhugg finns på flera ställen på dörrbladets insida. Det bör vara 
efter tidigare gångjärn och ett möjligt stocklås. (Hantverkslaboratoriet, 2016)  

 
 

2.1.3 Tångeråsa Kyrka 
Tångeråsa är den enda bevarade 
medeltida timmerkyrkan i Närke och 
är från 1200-talet. Man möts av en 
spånbeklädd fasad samt tak och de 
mångspröjsade fönstren som är en 
tydlig ombyggnation som skedde 
under 1800talet då det fanns en 
önskan om att göra kyrkan ljusare. 
Kyrkan har sin ursprungliga form 
med det korta och breda långhuset 
och ovanligt lång och smalt kor. 
Tillbyggnader som tillkommit är 
sakristian av sten, från senmedeltid 
och vapenhuset som byggdes 1805. (Sundström 2011) 

På denna kyrka har de båda originalportalerna, båda placerade på södersidan, blivit 
igenbyggda. Den nuvarande ingången är via vapenhuset som är placerat på västsidan. 
Jag har under tidigare kurs mätt upp originalingången på långhuset. Framkomligheten 

 
Fig17. Tångeråsa kyrka. sydväst. 
Foto: Estrid Esbjörnson. Örebro läns museum 
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var mycket begränsad då endast insidan är synlig och stora delar är skymda bakom 
nuvarande läktare. Det dörrblad som sitter där nu är möjligen vänd på vid 
igensättningen eftersom den släta sidan inte vanligtvis verkar vara vänd inåt kyrkan, 
dock syns märken efter ett tidigare låshus på denna sida. Så ett annat möjligt alternativ 
är att det suttit en ytter- och inner dörr i samma dörröppning. Koringången var 
oåtkomlig från båda sidor och gick inte att undersöka.  

 
Det jag har tagit med mig från denna uppmätning och tidigare kursen hantverksförsök 
är noggrannheten vid uppmätning och de frågor som dök upp när jag försökte 
återskapa en trolig dörr. (Grimmer 2021) (Se fig1) 

 

 

2.1.3.1 Långhusets sydportal 
Konstruktion 

Vid fältundersökningen konstaterade jag att dörrbladet består av tre plankor i furu vars 
sammansättning är en 5 cm bred fals. Den avslutas i en rundbågig ovankant och bladet mäter 
220 cm x 104 cm. Den är ca 4 cm tjock. 

Naglarna är runda men det är oklart om är kilade eller inte, i och med att ett tjockt lager färg 
täcker mycket utav naglarna.  
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Bearbetning 

Trots det tjocka färglagret så går det att se att dörrbladet är bearbetat med skave. Även 
en glipa mellan dörrbladet och timmerväggen gör att en behuggd ytan framträder i 
överkant.  

 

 

2.1.4 Älgarås Kyrka 
Dagens kyrka i Älgarås är ursprungligen 
från 1400-talet men blev tillbyggd år 1684 
med vapenhus åt väst och syd, förlängdes åt 
öster med ett tresidigt avslut, samt en 
sakristia åt norr. År 1735 tillkom 
takryttaren. Långhuset och dörrbladet till 
det sydliga vapenhuset är således medeltida.  

Den första kyrkan som låg på denna plats 
var byggd runt 1200talet och var betydligt 
mindre än nuvarande kyrka. Vid en 
arkeologisk utgrävning, som gjorde av 
Marianne Johnson år 1980, kunde man inte 
redogöra för var den allra första dörren var placerad. (Dahlberg 2002. Lagerlöf 1985)   

 

2.1.4.1 Sydportalen  
Konstruktion 

Det sydliga vapenhusets dörrblad är 92 cm brett i nederkant och 92,6 cm bred i 
ovankant. Den är 201,5 cm hög och avslutas rundbågigt. Två imponerande plankor på 

 
Fig20 Älgaråskyrka södersida.  
Foto: Stefan Leonardsson. Kyrkokartan.se 
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45,5 respektive 46 cm utgör hela dörren och de är sammanfogade med en fals på 3,5 
cm. På insidan är det två relativt breda tvärslåar som är fasad längs alla kanter. Dessa 
sitter med två rader tränaglar i vardera tvärslåar.  

Dörren är i furu bortsätt från låshuset som är i ek. Låshuset är troligen inte original då 
tydliga märken efter ett tidigare låshus syns bakom nuvarande. Något mer som 
antagligen inte är original är en lagning, alternativt en förlängning i nederkant, som 
består av en liggande bräda som täcks av en plåt på både in och utsidan. Hur denna är 
fastsatt gick inte att undersöka.  

 
Tränaglarna är fyrkantiga på utsidan och runda på insidan, där de även är kilade. De 
är, likt dörren, också i furu. (Se fig22) 

 
Bearbetning 

Insidan av dörren har inga tydliga spår efter yxa eftersom den verkar vara jämnt 
bearbetat med skave. Märken, finns som sagt, efter ett tidigare låshus bakom det 
nuvarande låshuset.  Ovansidan är huggen med yxa medans nederkanten är lagad eller 
förlängd med en horisontell nyare bräda.  

Tvärslåarna har huggna kanter runt om men utsidan är troligen skavd. Tvärslåarnas 
form är rektangulära med avfasade kanter. Dörrens insida är målad med röd slamfärg, 
likt utsidan av kyrkan. 

Utsidan av dörrbladet är ordentligt väderbitet och det går inte att urskilja några 
verktygspår. Det enda som går att se är ett inristat R med ett vågrätt sträck igenom. 
Detta märke nämn i Lagerlöfs text och är enligt honom ett bomärke. (Lagerlöf 1985) 
Dörren är målad i tjära.  
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2.1.5 Tidersrums Kyrka 
Tidersrums kyrka är daterad till omkring 1260 och är en av landets äldsta och bäst 
bevarade träkyrkor. Få ingrepp har gjorts och kyrkans långhus och kor har sin 
ursprungliga planlösning. Tillbyggnader är sakristian på norrsidan som är uppförd i 
sten och troligen är från senmedeltid, samt vapenhuset i väst som nu agerar som 
huvudingång.  

 
De ursprungliga ingångarna var placerade på långhusets och korets sydväggar. 
Långhusets ingång sattes igen när det nuvarande vapenhuset, byggdes på 1860-talet. 
Dörrbladet återanvändes till portalen mellan vapenhuset och långhuset. Dörren har 
troligen blivit avkapad i ovankant. Detta baserar jag på verktygsspår, avsaknaden av 
ett tvärslå i ovankant samt kapad smidesdetalj. (Ullén 1983 s.205–220) 

Koringången med dörr är bevarad på sin ursprungliga plats. Det finns även en 
medeltida dörr in till sakristian men den är tillverkad av sammannitade plåtar och 
kommer inte undersökas i detta arbete.  
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2.1.5.1 Långhusets gamla sydportal 
Konstruktion 

Dörren består av tre stycken furuplankor, två breda samt en smal på gångjärnssidan. 
De är sammanfogade med varandra genom en fals som är 3 cm bred. Dörren är upp till 
235,4 cm hög och som mest 122 cm bred i ovankant (120,5 cm bred i nederkant). 
Plankorna är mellan 4–5,1 cm tjocka och har ett spann på 12–54,5 cm i bredd. 
Dörrbladet har torkat isär efter montering och det går att se två stycken träpluggar i 
gliporna. Dessa träpluggar sitter på dörrens nedre hälft och det är inte osannolikt att 
liknande har suttit på den nu avkapade delen i ovankant.  

 
Bortsett från de rikt utsmyckade smidesdetaljerna som låser dörrens plankor finns 
även ett tvärslå på insidan (mot långhuset) av dörren i nederkant. Troligen har det 
funnits en till tvärslå men denna är då avkapad vid flyttning av dörren. Den befintliga 
tvärslån sitter fast med genomgående spik från båda sidorna av dörrbladet som böjts 
på baksidan. Tvärslån är 114,5 cm långt, mellan 10,5–12 cm bred och 5,5-6cm tjock.  

Det finns även en kilformad passbit i nederkant för att få dörren att ligga an mot 
dörrhålet. Oklart om denna är ursprunglig. Nuvarande låshus är i ek.  
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Bearbetning 

Hela dörren är prydligt hyvlad på insidan med, troligtvis, en skave. Det finns däremot 
ett litet parti i det övre vänstra hörnet där huggspår efter yxa syns. Detta är troligen en 
efterkonstruktion då materialet inte grånat riktigt lika mycket som resterande dörr men 
även baserat på att det målade mönstret är skadat här. På insidan finns även hål och 
märken efter ett tidigare låshus vilket skvallrar om att nuvarande inte är ursprunglig.  

Tvärslån är bearbetad med yxa och har avfasade kanter runt om.  

Utsidan av dörren, som vetter mot vapenhuset och som tidigare vette ut från kyrkans 
sydvägg, är mycket väderbiten och inga verktygsspår går längre att utläsa.  

 
 

2.1.5.2 Korportalen 
Konstruktion  

Även denna dörr är i furu och består av fyra plankor som är 23–30 cm breda. Dörren 
är 107,5–109 cm bred och 295 cm hög, vilket är den högsta dörren i den här 
undersökningen. Plankorna är sammanfogade med spont som är ca 1,2 cm djup. 
Dörrbladet har blivit förlängt med en liggande planka i underkant. Plankan är 
sammanfogad genom infällda fastspikade, lodräta, brädbitar. Troligt är att tröskeln har 
sänkts och på så vis har dörren behövts förlängas.   
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Dörrbladet är mellan 3,7–4,5 cm tjockt och på insidan är tre stycken tvärslåar 
fastspikade. Dessa är spikade från båda hållen och de genomgående spikarna har böjts 
på baksidan. Tvärslåarna är mellan 107–109 cm långa. Den övre och undre mäter 
mellan 11–12 cm i bredd till skillnad från den i mitten som är 7,5–8,5 cm. Tjockleken 
varierar mellan 3,7–5 cm på samtliga tvärslåar.  

 
Bearbetning 

Korportalens dörrblad är till utsidan relativt nymålad i en ljusblå kulör. Smidesdetaljer 
är målade i en gul/brun kulör. Det går, trots färgen, att urskilja spår från en skave över 
hela dörrbladet. Mycket få urslag ser ut att ha förekommit vid hyvlingen.  
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Även insidan är mycket prydligt hyvlad med en skave och inga spår efter yxa har 
påträffats. På uppmätningen syns det att dörrbladet hänger ordentligt ur lod men det är 
inget som verkar påverka funktionen.  

Samtliga tvärslåar är hyvlade och till skillnad från dörrbladet ser det inte ut att vara 
med samma skave, alternativt inte med skave alls, då det ser mycket slätare ut än 
skavens tydliga skålformade verktygsspår. Alla tre tvärslåarna är även utsmyckade 
med en s-formad profil längs långsidorna.  

 
 

2.2 Granhults Kyrka 
Granhults gamla kyrka är 
belägen i Småland och är 
byggd på 1220-talet, vilket 
gör den till en av landets 
äldsta bevarade 
timmerbyggnader. 
(Andersson 2007) Kyrkans 
långhus och kor har kvar sin 
ursprungliga form med det 
korta och breda långhuset 
och det kvadratiska koret. 
Utbyggnader är vapenhuset i 
söder, byggt under 1700-talet 
samt sakristian åt norr som byggdes under 1600-talet. (Ullén 1972) 

Kyrkan har kvar sina medeltida portaler och dörrblad åt söder, det vill säga långhuset 
respektive koringången. En igensatt portal finns åt norr och kommer inte gås in på 
närmare i detta arbete.  

 
Fig31. Granhults Kyrka, sedd från sydöst.  
Foto: Bernt Fransson, Lindås (BBR) 
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Presentationen av dörrarnas konstruktion och bearbetning kommer från min tolkning 
av tidigare uppmätning från Förundersökning 5 (Andersson 2007), litteratur samt 
arkivstudier.  

 

2.2.1 Långhuset sydportal 
Konstruktion 

Dörren består av två ekplankor och mäter 90 x 191 cm. Dörrplankorna är 
sammanfogade med en fals på ca 1,8 cm samt tre stycken pluggar som syns mellan 
plankorna. På gångjärnssidan är dörrbladet 5 cm tjockt men tunnas ner till 3 cm på 
låssidan. Den är även snedkapad i överkant.  

Denna dörr har tre stycken gradade naror av ek på insidan av dörren och är lika breda 
om dörrbladet. Låsningen av narorna har inte kunnat fastställas men gångjärnsbandens 
spikar går devis in i narorna vilket i alla fall låser dom något. Om detta är enda 
låsningen går inte att säga. Narorna är kilformade och mäter 4–5 cm på gångjärnsidan 
respektive 6–7 cm på låssidan. På den befintliga uppmätningen framkommer det inte 
hur tjock naran är  

Dörren har torkat isär ca 1 cm efter montering. (Andersson 2007) 

 
Bearbetning 

Ekplankorna har spräckspår, mer på insidan än utsidan. Dörren har även blivit 
bearbetad med yxa på de troligtvis ojämna partierna. En liten del av dörrbladets nedre 
del har hyvlingsspår från en trolig skave.  

Spår från ett annat lås går att ses under det nuvarande låset.  
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2.2.2 Koringångens sydportal 
Konstruktion 

Koringångens dörrblad består av två 
stycken furuplankor samt en smal 
kilformad planka som är 4–4,5 cm 
tjocka. Oklart om plankan är 
ursprunglig. Dörren är 73–75 cm bred 
och 183 cm hög. Dörrbladen är 
sammanfogade med en lös fjäder som 
mäter 1 x 4,5 cm. Notspåren är runda i 
botten och har ett djup på ca 2 cm.  

Dörren har två gradade eknaror på 
insidan som även här är lika breda som 
dörrbladet. De är kilformade och mäter 6 
– 7,5 cm på gångjärnssidan respektive 
4–5 cm på låssidan. Naran är 2,1 cm 
tjock. 

Dörren har torkat isär ca 1,2 cm efter 
montering.   

 
Bearbetning 

En del spräckspår är synliga vid 
plankornas mitt samt lite urslag vid kvistar. Dörrens baksida är bearbetad med yxa och 
den är formad så att virket är tjockare i anslutning narorna. (se fig5) Översidan är 
kapad med yxa medans undersidan antingen är skavd eller sågad. Det finns ytor på 
dörrbladet som är hyvlade med skave.   

 

 

  

 

Fig33 Utsidan av dörren samt del av den 
skyddande dörren som är en 
efterkonstruktion.   

Foto: Lundberg, Bengt A 
Riksantikvarieämbetet 
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2.3 Jämförelse av de olika dörrbladen  
Alla timmerkyrkor i den här undersökningen finns i mellersta Sverige, i landskapen 
Värmland, Närke, Östergötland och Småland. 

 
Alla kyrkor är byggda under 12–1400 talen där de medeltida planlösningarna är 
relativt likformiga. Det vill säga, ett kort och brett långhus med ett smalare fyrkantigt 
kor, samt sakristia åt norr, till skillnad från kyrkor byggda efter reformationen som 
vanligen har ett längre långhus. (Ullén 1985) Det är tre olika kategorier av dörrar som 
undersökts, det vill säga långhusets ingång, korets ingång (båda placerade på 
södersidan) och sakristiedörrar. Alla dörrarnas ursprungliga placering liknar varandra 
vilket man tydligt kan se i Medeltida träkyrkor 1 & 2, där planskisser samt 
beskrivningar finns över alla kyrkorna. (Ullén 1985 och Lagerlöf 1985) I Tidersrums 
kyrka har långhusets södra dörr återanvänts till en ny ingång i väster, men dörrbladet 
är ursprungligt.  

Nedan kommer jag att jämföra de dörrblad som presenterats ovan. Jämförelser görs 
utifrån de likheter och skillnader som jag iakttagit utifrån konstruktion, bearbetning 
samt materialval. Jag har även gjort en jämförelse mellan de här kyrkliga dörrarna och 
de profana dörrbladen som Chatarina Asphs presenterar i sitt examensarbete 
Tidigmedeltida trädörrar – En studie av tillverkningsprocessen av fyra dörrblad från 
norra Dalarna. (2010) 
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2.3.1 Konstruktion 
Dimensioner - dörrblad 

 
Jag kunde konstatera att den största skillnaden i höjd var mellan de olika kordörrarna, 
vilket var 112 cm mellan det högsta och det lägsta dörrbladet. Tidersrums kordörr var 
högst med 295 cm medan den andra kordörren, Granhults kordörr, var 183 cm.  
Tidersrum kordörr är dock förlängd i nederkant med 12–14 cm.  
Tidersrums gamla långhusdörr är som tidigare nämnt avkapad och har troligtvis varit 
betydligt högre vilket gör svårt att ta med i jämförandet.  

Den minsta skillnaden är mellan de sakristiedörrar som jag undersökt, det vill säga 
Hammarö och Södra råda. Detta beror troligen på att Hammarö anses vara systerkyrka 
till Södra Råda gamla kyrka och har agerat som ett viktigt referensobjekt vid 
rekonstruktionen av södra Råda. I södra Råda är dörren 184 cm hög och i Hammarö 
177,2 cm.  
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När det kommer till bredden på dörrbladen kan jag konstatera att differensen mellan 
kordörrarna samt differensen mellan långhusets syddörrar är i princip lika. Bredden på 
kordörrarna varierar mellan 73–109 cm, med en differens på 36 cm. Långhusens 
dörrar är mellan 90–122 cm, med en differens på 32 cm. Dock sticker två dörrar ut. 
Granhults kordörr är betydligt smalare än de andra, 73 cm, och Tidersrums gamla 
långhusdörr är bredast med 122 cm. Likt den lilla differensen mellan 
sakristiedörrarnas höjd är även deras bredd mycket lika varandra. Varför Granhults 
och Tidersrums kyrkor skiljer ut sig vid denna jämförelse har jag inte närmare 
efterforskat. Jag kan bara konstatera att de tillhör den äldre kategorin kyrkor, 1220-tal 
resp. 1260-tal, och är byggda i romansk stil med högt ansatta innertak/bindbjälkar i 
takstolarna. 

 
Vid jämförelsen av dörrbladens tjocklek var det tydligt att de flesta dörrar har en 
genomsnittstjocklek mellan 4–4,5 cm. Tre dörrar var tunnare: Södra Rådas båda dörrar 
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samt Hammarös dörr som mätte mellan 2,9–3,8 cm. Måtten har tagits på flera ställen 
över dörrbladen då de inte är exakt jämntjocka. Varför dessa tre dörrar är tunnare kan 
bero på att de är baserade på systerkyrkans, Hammarö, dörr som bevisligen var 
tunnare.  

 

Sammansättning - dörrblad 

 
Alla dörrarna består av två eller tre stående plankor bortsett från Tidersrums kordörr 
som består av fyra stycken plankor. En teori är att växtvridheten kan ha blivit 
problematiskt då Tidersrum har ovanligt långa plankor, 295 cm. En annan teori är att 
dessa plankor är återanvända, vilket jag nämner senare i arbetet.  

Det har varit antingen oåtkomligt eller svårtolkat när jag försökt avläsa kärnsidans 
riktning, och i Förundersökning nr 5 (Andersson 2007) saknas dess uppgifter hos 
Granhultsdörrblad. Fem av nio dörrblad kunde dock avläsas och här var det svårt att 
jämföra. Två av dörrarna, Tidersrums långhusdörr och Hammarö sakristiedörr, har 
kärnsidan på samtliga plankor vänd utåt. Detta skulle kunna bero på att man velat ha 
så tålig utsida som möjligt för hållbarheten mot t ex väder och vind. Älgarås 
långhusdörr och Södra Råda Långhusdörr har båda varannan kärnsida vänd utåt och 
varannan kärnsida vän inåt. Det konstruktionsbeslutet kan grunda sig på att man ville 
motverka att dörren skulle slå sig. Södra Rådas sakristiedörr däremot har samtliga 
kärnor vända inåt, d v s mot sakristian. Beslutet grundades i att det prioriterades att få 
en fin framsida med så lite kvist som möjligt. Plankorna vändes därefter. (Nilsson u.å 
s.5)  

Dörrplankornas sidor möts antingen med fals, fas eller stötfog. De flesta är falsade. 
Två är fasade eller har eventuellt en stötfog, det vill säga att det är oklart om plankorna 
bara var stötta mot varandra, stötfog, eller om den lilla skillnaden på 0,5 cm skulle 
föreställa en fasning. (Se fig5)  

Dessa sammanfogningar beskrivs i både Asphs (Asph 2010 s.4) och Sjömars (Sjömar 
1988 s.148) arbeten men ingen av dem nämner spont. Vid två tillfällen fann jag 
dörrblad som var spontade, Granhults kordörr och Tidersrums kordörr. Den ena med 
en lös fjäder och rund botten i notspåret medans den andra hade fast fjäder och skarpa 
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hörn i botten på noten. En teori kan vara att dessa två dörrar var gjorda av återanvända 
plankor från en tidigare stavkyrka. I Medeltida träkyrkor 1 och 2 finns flera exempel 
på att stavar från stavkyrkor har återanvänts eller bevarats i kyrkan (Lagerlöf 1985, 
Ullén 1983) Dessa två kyrkor är även romanska, till skillnad från övriga kyrkor som 
jag undersökt, vilket kan spela in i stil och utförande. 

 
Tvärslåar och/eller gradade naror 

Bara två av dörrarna som har undersökts har gradade naror, resterande har tvärslåar 
som är fastsatta antingen med tränaglar eller smidda spik. Gradade naror återfanns 
bara på dörrarna i Granhults kyrka (se fig32). Narorna liknar varandra på så vis att alla 
är kilformade och nedsänkta så att de inte sticker ut från dörrbladet. De är inslagna 
från olika håll, från gångjärnssidan på kordörren och från låssidan på långhusdörren. 
Jag kan inte se några större skillnader bortsett från att de är inslagna från olika håll och 
att dörrarna har två respektive tre naror i ek. Återigen är Granhult en romansk kyrka 
och beskrivs även i Anderssons förundersökning, som väldigt vältimrad med den mest 
avancerade knuten. (Andersson 2007) 

Resterande dörrar har tvärslåar, i flesta fall är det två stycken, utom i Tidersrums kyrka 
där den väldigt höga kordörren har tre stycken tvärslåar och den avkapade 
långhusdörren bara har kvar en. I Tångeråsa kunde jag, som tidigare nämnt, inte 
undersöka den sidan där eventuella tvärslån sitter, eftersom dörren är igensatt. Så jag 
kan inte med säkerhet säga att denna dörr har tvärslåar, dock är det högst troligt då två 
rader med tränaglar syns på dörrbladet likt de dörrar som med säkerhet har tvärslåar. 
Det är ingen större skillnad när det kommer till dimensionerna på tvärslåarna bortsett 
från Älgarås som har något bredare tvärslåar med dubbla rader av tränaglar (se fig21). 
Även i dörrbladet med tre tvärslåar har den mittersta en något smalare utformning än 
övriga.  

Båda dörrarna i Tidersrum har spikade tvärslåar medans resterande har tränaglar. Det 
är ingen större skillnad på dimensionen på tränaglarna. Det som däremot skiljer sig åt 
är utformningen. Båda dörrarna i södra Råda kyrka har så kallade diamantformade 
tränaglar, som är kilade från insidan (se fig5).  Älgarås kyrka har också kvadratiska 
tränaglar som är kilade på insidan, dock är dessa inte snedställda (se fig5) som på 
Södra Råda. I Hammarös och Tångeråsas dörrblad har inte gått att undersöka 
naglarnas utformning på båda sidor men Hammarös är likt de andra, kilade på insidan. 
Kanske att bådas tränaglar kvadratiska, snedställda eller inte, likt de andra dörrarna 
och det är omöjligt att säga utan att göra ett större ingrepp.   
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2.3.2 Materialval  

 
Endast två dörrar är i ek, det vill säga Granhults långhusdörr och södra Rådas 
långhusdörr. Resterande dörrar är i furu. Min hypotes, innan fältundersökningen, var 
att tvärslåarnas/narornas material skulle vara av samma sorts material som i respektive 
dörrblad, dock visade sig detta vara fel. I två av fallen, Tidersrums långhusdörr samt 
Granhults kordörr, är båda dörrbladen i furu medan tvärslåarna/narorna är i ek. För 
resterande dörrar stämde min hypotes, att man använt samma material i dörrbladet som 
i tvärslåarna/narorna. 

Ingen av dörrarna sticker ut när det kommer till årsringstätheten. De har alla relativt 
täta årsringar mellan. 0,5-3mm och min bedömning är att plankorna ser ut att vara 
tagna relativt nära kärnan. För det mesta är det få och små kvistar i dörrbladen, och 
inga kvistar i tvärslåarna. Insidan av Södra Rådas sakristiedörr har å andra sidan 
relativt många kvistar till skillnad från Älgarås dörrblad där det inte går att se några 
kvistar alls.  

Virket i samtliga dörrar är rätvuxet. Den lilla vresighet och eventuella urslag som jag 
registrerade, finns vanligtvis vid de fåtal större kvistarna. 

 

2.3.3 Bearbetning  
Här följde ett tydligt mönster av att utsidan på dörrbladen var väl skavda och inga, 
eller få, spår efter yxa syntes. Två av dörrarna, Älgarås och Tidersrum gamla 
långhusdörr, var för väderbitna på utsidan för att kunna urskilja några verktygsspår 
över huvud taget. Den dörr som dock står ut från mängden är Granhult långhusdörr, 
där större delen av dörren är bearbetad med yxa och endast en liten del i nerkant är 
hyvlad med skave.  

Insidan av dörrarna är det däremot stor skillnad på. Vissa dörrar har spår av yxa men 
är till största del hyvlad med skave (Tångeråsa, Tidersrum gamla syddörr och Granhult 
kordörr), andra dörrar syns endast spår av skave (södra Råda syddörr, Älgarås och 
Tidersrum kordörr). En dörr är till större delen bearbetad med yxa men har ett litet 
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parti med spår av skave (Granhult långhusdörr). Sen är det två dörrar som återigen är 
mycket lika varandra, det vill säga Hammarö sakristiedörr och södra Råda 
sakristiedörr, båda har en mycket grovt huggen yta, i tekniken sprätthuggning. En teori 
är att insidan som vetter mot sakristian inte var så viktig att den var slät och fin. 

Formen på tvärslåarna är för det mesta rektangulär, dock förekommer fjärilsformade 
tvärslåar på södra Rådas båda dörrar. Detta grundar sig i att Agne Karlsson, guide i 
den gamla södra Råda kyrkan, ville minnas att formen var på detta sätt. Samt ett flertal 
referensobjekt, två i Norge och ett i England. (Nilsson u.å s.11) 
 

De flesta utsmyckningarna på samtliga dörrblad är i järn och har inte studerats något 
närmare i denna undersökning. Det finns däremot några utsmyckningar i dörrbladens 
träkonstruktion. Södra råda långhusdörr har längsgående profilerade spår längs båda 
långsidorna samt likadana spår på de fjärilsformade tvärslåarna. Utöver denna dörr är 
endast några avfasningar på tvärslåar det enda som kan anses vara utsmyckningar på 
större antalet av övriga dörrar. Älgarås har även det inristade bomärket som eventuellt 
skulle kunna ses som utsmyckning. Antagligen fick smidesdetaljerna stå för 
utsmyckningen av dörrarna till timmerkyrkorna. 

 

2.3.4 Profana dörrar 
De dörrar som Chatarina Asph presenterar i sitt arbete4 är alla profana dörrar, till skillnad från 
de dörrar jag har undersökt. Här jag försöker se skillnader och likheter mellan de profana och 
de kyrkliga dörrarna. All information om de fyra profana dörrarna är hämtade från Asphs 
examensarbete. (Asph 2011)  

  

 
4 Två dörrar i Kråkberghärbret, Zorns Gammelgård, Mora. Samt två dörrar i Hedninghuset, Moragården, 
Skansen. 
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Konstruktion 

De profana dörrarna är betydligt lägre. Höjden mäter mellan 127,5–135 cm, till 
skillnad från kyrkdörrarna vars lägsta dörr var 177,2cm.  Bredden på de profana 
dörrarna skiljer sig däremot mindre då de mäter mellan 81,5–104 cm när kyrkdörrarna 
mäter 73–122 cm.  

De profana dörrarna är däremot aningen tjockare än de kyrkliga, de är mellan 4–6 cm 
medan genomsnittet på de kyrkliga dörrarna är 4 cm.  

Eftersom Asph medvetet valt ut fyra dörrblad med gradade naror så är en jämförelse 
mellan naror och tvärslån inte intressant i detta fall. Däremot kan jag konstatera att 
samtliga dörrar, profana och kyrkliga, med gradade naror har kilformade naror. 

   

Sammanfogning  

Kyrkdörrarna och de profana dörrarna är lika på så vis att de består av 2–3 stycken 
plankor (bortsett från Tidersrums kordörr som har 4). Den vanligast sammanfogningen 
på de profana dörrarna är med fals men ett dörrblad har en fas/stötfog. Detta är då 
också en likhet med de kyrkliga dörrarna. Det framkommer inte hur de gradade 
narorna i de profana dörrarna är låsta eller inte, likt Granhults båda dörrar.  

 
Material 

Samtliga dörrar är i furu, både dörrblad och naror. Hos de kyrkliga dörrarna förekom 
även ek vilket är en skillnad mellan de kyrkliga och de profana dörrarna. En likhet är 
dock att de få kvistar som finns är små, det är ingen större vresighet och få urslag vid 
kvistar.  

Det har varit mer konsekventa att vända alla kärnsidor utåt hos de profana dörrarna. 
Dock är ett av dörrbladen, Hedningehusets vänstra dörr, vänd med alla kärnor inåt likt 
södra Rådas sakristedörr.  

 
Bearbetning  

Både spår efter yxa och skave finns på de profana dörrarna. Jag tolkar Asphs arbete 
som att de är aningen mer grovbearbetade än de kyrkliga dörrarna som jag undersökt, 
samt att spräckspår har lämnats kvar. Asph har endast undersökt insidan av dörrarna 
då hon ansett att utsidorna varit för väderbitna för att kunna analysera verktygsspår.  
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2.4 Undersökningens medeltida trädörrar - Sammanfattning  
Det finns många likheter mellan de nio kyrkliga dörrarna som jag har undersökt. Ett 
medeltida dörrblad består, i det här fallen, av 2–4 stående brädor, någon form av 
tvärslåar eller naror för att hålla ihop brädorna och sammanfogningarna var antingen 
fas, fals eller spont. De dörrar som stod ut mest ur mängden, av de nio dörrarna, var 
Tidersrums båda dörrar samt Granhults båda dörrar. Dessa dörrblad var både längre 
och smalare än de andra men hade också det bredaste dörrbladet (Tidersrums 
långhusdörr). Granhults dörrar var de enda med gradade naror och tvärslåarna på 
Tidersrums dörrar var spikade när resterande dörrarna hade tränaglar.  

Dessa två kyrkor är båda av den äldsta sorten och utförda i en romansk stil. Resterande 
Kyrkor är gotiska. Detta skulle kunna vara en orsak till att Granhults och Tidersrums 
dörrar sticker ut ur mängden. Men hur mycket det spelar roll för dörrbladens 
konstruktion är oklart och jag har valt att inte lägga för stort fokus på detta i arbetet. 
Det är däremot en intressant aspekt att undersöka vidare.  

Vid jämförandet av de kyrkliga dörrarna och de profana dörrarnas så var det inte 
någon större skillnad. De profana är lägre, aningen tjockare och mer grovt bearbetade 
men konstruktionsmässigt, skulle jag vilja påstå, att det inte är någon större skillnad. 
De består alla av stående brädor, någon form av tvärslå eller nara för att hålla ihop 
brädorna och små skillnader som tillexempel i om de har fas, fals eller spont.  Dörr 
som dörr, de fyller sin funktion.  

Sjömar menar på, i sin avhandling, att trots att det är påtagliga skillnader så finns det 
även stora likheter mellan de två ”huvudtraditionerna” – Böndernas bygge och kyrkans 
bygge. (Sjömar 1988. S288)  

Möjligt att konstruktionen i dörrbladen som jämförts i detta arbete är ett sådant exempel 
när böndernas och kyrkans byggnadsteknik står mycket nära varandra. 

 

2.5 Källkritisk diskussion  
Efter att ha läst förundersökningarna om Södra Råda, Amanda Nilssons rapport och 
själv undersökt de rekonstruerade dörrarna, samt undersökt flertal andra medeltida 
dörrar, anser jag att de är trovärdigt rekonstruerade och på så vis är det relevanta i detta 
arbete. Jag har angett förutsättningarna för den delen av undersökningen ovan, men de 
bör ju betraktas som en ”sekundärkälla” då det är en tolkning.  

Granhults dörrar har jag, som tidigare sagts, inte mätt upp och undersökt på plats, utan 
endast hämtat kunskap från litteratur och en tidigare uppmätning. Det har tyvärr ger 
utrymme för feltolkning och frågor som inte blivit besvarade. Men med tanke på 
uppmätningens omfattning och den grundliga förundersökningen som den är en del av 
menar jag att dessa kan vara en del av denna studie. 

Hammarös sakristiedörr skiljde sig från resten då den bestod av två ”sammansatta 
dörrblad”. Efter samtal med Daniel Eriksson, bygghantverkare som deltagit i 
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rekonstruktionen av Södra Råda, konstaterades det att yttersidan av Hammarö inte 
verkar ursprunglig. Den är uppmätt och finns med i ritningarna i det här arbetet men 
togs inte med i den jämförande studien då det är oklart när den tillkom och i vilket syfte. 

Det är oklart om Tångeråsas gamla långhusdörr är den ursprungliga dörren eller inte, 
som jag beskrivit tidigare. Tydliga naglar syns från insidan och skvallrar om att det är 
ett dörrblad som använts för att sätta igen portalen men om det är den ursprungliga 
dörren går att diskutera. En dendrokronologis analys skulle kunna ge svar på detta. I 
min undersökning har jag valt att hämta den information som går från dörrbladet, 
exempelvis sammanfogning, materialval och bearbetning. 
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3. Avslutning 
 

3.1 Diskussion  
Syftet med arbetet var att genom undersökningar och jämförande studie av nio dörrblad, 
kunna ge fördjupande kunskaper som är viktiga för framtida bevarandeinsatser. Jag 
skulle vilja påstå att valet av metod har kunnat gett ett relevant resultat utifrån det 
ställda syftet. Den inledande litteraturstudien, samt tidigare förstudie och 
hantverksförsök av Tångeråsa långhusdörr, gav mig både överblick och en fördjupad 
förståelse av de medeltida dörrbladens utformning och konstruktion. 
Fältundersökningarna och den slutliga jämförande delen redovisar mer detaljerade 
uppgifter om material, verktyg och konstruktioner som inte funnits i litteraturen 
tidigare. 

Jag anser att jag har goda, praktiska kunskaper i traditionella trähantverk men är relativt 
ovan vid dokumentation som uppmätning och ritning. Det innebär att detaljer kan ha 
förbisetts. Vid några av fältundersökningarna hade jag med en studiekamrat som 
antecknade samtidigt som jag undersökte dörrbladen, detta var både till för och nackdel. 
Flera iakttagelser kunde vi diskutera tillsammans och göra säkrare bedömningar men 
samtidigt fick jag någon annan att anpassa mig till och undersökningen inte kunde ske 
på bara mina tidspremisser. Jag upplevde att tiden ofta spelade roll och att ett återbesök 
alltid var önskvärt efter att renritningarna, hemma på kammaren, hade gjorts. Vid 
renritningen dök nya frågor upp som det tyvärr inte fanns möjlighet att svara på.  

Av kopieringstekniken frottage gav mig inte information om virkesbearbetningen som 
andra metoder inte kunde ha gett. Tanken bakom metoden var att jag kunde få med mig 
en tydlig bild av bearbetningen hem för att kunna kolla på och åter minnas den, men jag 
fann att bilder tagna i släpljus gav mig minst lika mycket och jag föredrog de framför 
frottaget. 

När jag skulle tolka uppmätningarna av Granhults dörrar – som jag inte undersökt själv, 
se 2.4 ovan - och Förundersökningen nr 5, konstaterade jag att frågor lämnades 
obesvarade. Om tid hade funnits hade ett besök i Granhults kyrka troligtvis kunnat 
besvara en del av frågorna. Det innebar också att jag personligen inte undersökte några 
dörrblad med naror utan alla kyrkor jag besökte hade dörrar med tvärslåar.  

Gunnar Almevik påpekar i doktorsavhandling att tolkningen av en byggnad är en 
produkt av vår samtida ideologi och verklighetsuppfattning. Detta har jag som tidigare 
nämnt tagit med mig under mina fältundersökningar när jag tolkat olika spår i 
dörrbladen. Hur har mina tidigare erfarenheter påverkat det jag tolkat? Exempel på mina 
erfarenheter kan vara att jag har en tydlig bild av hur arbetsprocessen går till vid 
tillverkningen av en dörr, men denna bild baserar sig i stor del på Amanda Nilssons 
rekonstruktion av dörrarna i Södra Råda och mitt tidigare hantverksförsök med 
Tångeråsas dörr. Med ytterligare och olikartade erfarenheter av medeltida 
trähantverkstekniker kan den här typen av undersökningar fördjupas ytterligare. 



48 
 

 

3.2 Slutsatser  
Resultatet av förstudien, undersökningarna och den jämförande studien hoppas jag ger 
en större förståelse kring medeltida dörrar i timmerkyrkor samt kan komma till nytta vid 
framtida ingrepp och renoveringar i dessa kyrkor. Men även ett ökat intresse att fortsätta 
forska om de medeltida trädörrarnas konstruktion.  

Jag vill understryka att den här studien är min tolkning av nio dörrblad. En diskussion 
med mer erfarna hantverkare inom medeltida tekniker skulle kunna stärka eller avfärda 
delar av det här arbetet och de tolkningar jag har gjort. Fortsatt forskning skulle kunna 
omfatta fler hantverkare med olika specialiteter, t ex i den form av ”hantverkssamling” 
som introducerats i Norge. Det finns inledningsvis ett stort antal medeltida trädörrar 
bara i Sverige. Därefter kan fältet vidgas, både framåt i tiden och geografiskt. 
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5. Bilagor 
Bilaga 1 – Dörrbladens konstruktion 

 
Fältundersökning 
Objekt: Tidersrums Kyrka – gamla 
sydportalen 
Ort: Östergötland  

Datum: 02 03 2022 
Uppmätare: Isabella Grimmer 

Dörrblad Insida dörrblad Utsida dörrblad 

Träslag Furu (Låskista av ek) Furu 
Kärnsida Alla kärnor vända utåt  
Årsringarnas avstånd För otydligt för att säga  
Höjd 234 – 235,4 cm  
Bredd Ovankant 122 cm  

Underkant 120,5 cm 
 

Tjocklek 40 – 51 mm  
Antal plankor 3 stycken  
Plankornas bredd 12 – 54,5 cm  
Sammanfogning av 
plankor 

Fals  

Bredd på ev. fals/fas  3 cm  
Antal naror 0  
Antal tvärslån 1 stycken  
Kvistar  fåtal Fåtal 
Storlek på kvistar 1,5 – 3 cm 1,5 – 3 cm 
Vresighet Nej  
Antal träplugg mellan 
brädor 

1 per sammanfogning   

Pluggarnas tjocklek  24 mm  
Övrigt Torkat isär sen montering  
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Fältundersökning 
Objekt: Tidersrums Kyrka – korportalen  
Ort: Östergötland  

Datum: 02 03 2022 
Uppmätare: Isabella Grimmer 

Dörrblad Insida dörrblad Utsida dörrblad 

Träslag Furu  
Kärnsida Oåtkomligt   
Årsringarnas avstånd Oåtkomligt   
Höjd 295 cm  
Bredd Ovankant 107,5 cm 

Nederkant 109 cm 
 

Tjocklek 37 – 45 mm  
Antal plankor 4 stycken   
Plankornas bredd 23 – 30 cm   
Sammanfogning av 
plankor 

Spont  

Bredd på ev. fals/fas/spont 12 mm   
Antal naror 0  
Antal tvärslån 3 stycken  
Kvistar  Fåtal   
Storlek på kvistar Små   
Vresighet Nej  
Antal träplugg mellan 
brädor 

0  

Pluggarnas tjocklek -  
Övrigt Dörren är förlängd med en 

liggande planka. Ser ut som 
att tröskeln har sänkts och 

dörren då behövts förlängas. 
Har torkat isär efter 

montering  
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Fältundersökning 
Objekt: Hammarö kyrka   
Ort: Värmland 

Datum: 07-02-2022 
Uppmätare: Isabella Grimmer 

Dörrblad Insida dörrblad Utsida dörrblad 

Träslag Fura Fura 
Kärnsida Utåt Utåt 
Årsringarnas avstånd 1,1 - 2 mm 1,1 – 2 mm 
Höjd 177,2 160,5 
Bredd Ovankant 83,5 cm / 

Nederkant 82 cm 
Ovankant 78 cm /  
Nederkant 77 cm 

Tjocklek 32 - 42 mm 34 mm 
Antal plankor 2st 4st 
Plankornas bredd 17 - 65 10.8 - 21 
Sammanfogning av 
plankor 

Fasad Fasad 

Bredd på ev. fals/fas  5 mm 5 mm 
Antal naror - - 
Antal tvärslån 2st - 
Kvistar  Ja Ja 
Storlek på kvistar 12 – 15 mm 8 – 25 mm 
Vresighet Nej, raka fibrer. Nej, raka fibrer. 
Antal träplugg mellan 
brädor 

0 0 

Träbluggarnas tjocklek - - 
Övrigt Torkat isär ca 11 mm Denna ”dörr” är troligen inte 

original. Samtal med Daniel 
Eriksson  

Torkat isär mellan bräda 1 
och 2 ca 5 mm  
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Fältundersökning 
Objekt: Älgarås kyrka 
Ort: Västergötland 

Datum: 04-02-2022 
Uppmätare: Isabella Grimmer 

Dörrblad Insida dörrblad Utsida dörrblad 

Träslag Furu med låskista i Ek Furu 
Kärnsida Varannan in/ut  
Årsringarnas avstånd Ca 1,5 mm  
Höjd 201,5 cm  
Bredd Ovankant 92 cm / Nederkant 

91,6 cm 
 

Tjocklek 34 – 47 mm  
Antal plankor 2st  
Plankornas bredd 45,5 – 46 cm  
Sammanfogning av 
plankor 

Fals   

Bredd på ev. fals/fas  3,5 cm  
Antal naror 0  
Antal tvärslån 2st  
Kvistar  Kvistfri Kvistfri 
Storlek på kvistar -  
Vresighet Nej, raka fibrer.   
Antal träplugg mellan 
brädor 

0  

Träpluggarnas tjocklek -  
Övrigt  Dörren har torkat isär ca  

4 - 6 mm. 
Låskistan är i Ek 
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Fältundersökning 
Objekt: Tångeråsa kyrka  
Ort: Närke 

Datum: 11-11-2021 
Uppmätare: Isabella Grimmer 

Dörrblad Insida dörrblad Utsida dörrblad 

Träslag Furu  
Kärnsida -  
Årsringarnas avstånd -  
Höjd 220 cm  
Bredd 104 cm  
Tjocklek 40 mm  
Antal plankor 3st  
Plankornas bredd 22 – 44 cm  
Sammanfogning av 
plankor 

Fals  

Bredd på ev. fals/fas  5 cm  
Antal naror  0 Troligtvis 0 
Antal tvärslån 0 Troligtvis 2 stycken 
Kvistar  -  
Storlek på kvistar -  
Vresighet -  
Antal träplugg mellan 
brädor 

-  

Träpluggarnas tjocklek -  
Övrigt Delvis inbyggd av 

nuvarande läktare och 
kyrkbänk. Svår att 

undersöka.  

Denna sida går inte att 
komma åt alls då den är 

inbyggd. 
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Fältundersökning 
Objekt: Södra Råda - Rekonstruktion 
Sydportalen 
Ort: Värmland  

Datum: 07-02-2022 
Uppmätare: Isabella Grimmer 

Dörrblad Insida dörrblad Utsida dörrblad 

Träslag Ek  
Kärnsida Varannan (mitten utåt)  
Årsringarnas avstånd 0,8 – 1,2 mm  
Höjd 214,5 cm  
Bredd Ovankant 106,7 cm / 

Nederkant 108 cm 
 

Tjocklek 33 – 38 mm  
Antal plankor 3  
Plankornas bredd 24,5 – 42 mm  
Sammanfogning av 
plankor 

Fas  

Bredd på ev. fals/fas  5 mm  
Antal naror -  
Antal tvärslån 2st   
Kvistar  Ja, men få Ja, men få 
Storlek på kvistar 1,5 – 7 cm 1,5 – 7 cm 
Vresighet Endast vid fåtal kvistar  
Antal träplugg mellan 
brädor 

0  

Träpluggarnas tjocklek 0  
Övrigt Torkat isär ca 3 mm   
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Fältundersökning 
Objekt: Södra Råda – Rekonstruktion 
Sakristiadörren  
Ort: Värmland 

Datum: 07-02-2022 
Uppmätare: Isabella Grimmer 

Dörrblad Insida dörrblad Utsida dörrblad 

Träslag Fura  
Kärnsida Kärnan mot insidan  
Årsringarnas avstånd 0,5 – 1,2 mm  
Höjd 184 cm   
Bredd Ovankant 91,4 cm / 

Nederkant 91,4 cm 
 

Tjocklek 29 – 31 mm  
Antal plankor 3st  
Plankornas bredd 29,5 – 31 cm  
Sammanfogning av 
plankor 

Fals  

Bredd på ev. fals/fas  25 mm  
Antal naror 0  
Antal tvärslån 2st  
Kvistar  +25 5st 
Storlek på kvistar 0,7 – 6 mm  
Vresighet Aningen vid kvistar  
Antal träplugg mellan 
brädor 

Går inte att se  

Träpluggarnas tjocklek -  
Övrigt Dörren har inte torkat isär  
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Undersökning 
Objekt: Granhult långhusportalen  
Ort: Småland 

Datum: 23 02 2022 
Kunskap hämtad från Förundersökning nr 5 
och uppmätning av Anna Blomberg 

Dörrblad Insida dörrblad Utsida dörrblad 

Träslag Ek  
Kärnsida Framkommer inte i 

förundersökning nr 5.  
 

Årsringarnas avstånd 2,5 – 3 mm  
Höjd 191 cm  
Bredd 90 cm  
Tjocklek 30–50 mm  
Antal plankor 2  
Plankornas bredd 35–47,5 cm  

Smala brädan är 3 cm i 
överkant och 5 cm i 

underkant 

 

Sammanfogning av 
plankor 

Fals  

Bredd på ev. fals/fas  Ca 18 mm  
Antal naror 3 stycken   
Antal tvärslån 0  
Kvistar  Förekommer  
Storlek på kvistar Relativt stora  
Vresighet Raka fibrer  
Antal träplugg mellan 
brädor 

3 stycken  

Träpluggarnas tjocklek -  
Övrigt Torkat 10 mm efter 

montering 
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Fältundersökning 
Objekt: Granhult koringången 
Ort: Småland 

Datum: 23 02 2022 
Kunskap hämtad från Förundersökning nr 5 
och uppmätning av Anna Blomberg  

Dörrblad Insida dörrblad Utsida dörrblad 

Träslag furu  
Kärnsida Framkom inte i 

förundersökning nr 5.  
 

Årsringarnas avstånd 0,75–1 mm  
Höjd 183 cm  
Bredd 73–75 cm   
Tjocklek 40–45 mm   
Antal plankor 2 stycken samt en smal 

bräda  
 

Plankornas bredd 33–34,5 cm. Den smala är 
10 mm i överkant och 80 

mm i nederkant 

 

Sammanfogning av 
plankor 

Lös fjäder  

Bredd på ev. fals/fas  20 mm djupt spår   
Antal naror 2 stycken  
Antal tvärslån 0  
Kvistar  Få kvistar  
Storlek på kvistar Små   
Vresighet Nej. Rätvuxet.  
Antal träplugg mellan 
brädor 

-  

Träpluggarnas tjocklek -  
Övrigt Dörren har torkat 12 mm 

efter montering.  
Noten är rundi botten 
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Bilaga 2 – Naror och tvärslån 
Datum: 23 02 2022 
Kunskap hämtad från Förundersökning nr 5 och uppmätning av Anna Blomberg 

Objekt 
 
Ort: 

Granhult 
Långhusets sydportal 
Småland 

Granhult 
Koringången  
Småland 

Antal Naror 3st 2st 

Träslag Ek Ek 

Kvistar Framkom ej i 
förundersökning nr 5 

Framkom ej i förundersökning nr 5 

Längd Dörrens fulla längd Dörrens fulla längd 

Tjocklek Framkom ej i 
förundersökning nr 5 

21 mm 

Gradspårets djup Framkom ej i 
förundersökning nr 5 

23 mm 

Kilformade Naror Ja.  Ja  

Narornas bredd 
på gångjärnssidan 

40–50 mm 60–75 mm 

Narornas bredd 
på låsets sida 

60–70 mm 40–50 mm 

Låsning av naror Ingen tydlig låsning bortsätt 
från gångjärnbandens spikar 
som går igenom naraorna..  

Ingen tydlig låsning bortsätt från 
gångjärnbandens spikar som går igenom 

naraorna. 
Övrigt   
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Objekt 
 
Ort: 
Datum: 

Hammarö 
Gamla sakristian 
Värmland 
07 02 2022 

Södra Råda Sydportalen 
Värmland 
07 02 2022 

Södra Råda 
Sakristiadörren 
Värmland 
07 02 2022 

Tångeråsa Kyrka 
Gamla sydportalen 
Närke 
11 11 2021 

Älgarås  
Sydportalen  
Västergötland 
04 02 2022 

Antal tvärslån 2st  2st 2st Oåtkomligt  2st 

Träslag Furu Ek Furu - Furu 

Kvistar Nej 1 i vardera tvärslå Nej - Nej 

Tjocklek 55 – 60 mm 33 – 41 mm 33 – 40 mm - 56 – 61 mm 

Längd Övre 81 cm  
Nedre 82 cm 

Övre 108,3 cm 
Undre 109 cm  

Övre 91,4 cm 
Undre 91,7 cm 

- Övre 86 cm 
Undre 86,5 cm 

Bredd 9,5 – 10 cm 11 – 16 cm 14,6 – 11,2 cm - 14–15 cm 

Form Rektangulär med avfasade 
kanter. 

Fjäril Fjäril  - Rektangulär med avfasade 
kanter 

Täthet på årsringar 0,5 – 2 mm Ca 3 mm 1 – 2 mm - För svårt att se. 

      

Tränaglar/spikar Innerdörr - tränaglar. 
Ytterdörr - massor av 

smidd spik. 

Tränaglar Tränaglar Tränaglar Tränaglar 

Antal naglar/spikar 8st i vardera tvärslån 6st i vardera tvärslån 7st i vardera Nedre 6st synliga 
Övre 6st synliga 

12st i övre tvärslå. 13st i 
nedre.  

Naglarnas/spikarnas 
storlek 

24mm -tränaglarna 
6 – 18 mm spikarna 

○ 24 mm 
□ 33 mm 

○ 25 mm 
□ 32 mm 

Ø 2 cm Ø 1,8 cm 

Naglarnas träslag Furu Ek Furu (Övermålat) Furu 

Naglarnas form Runda och kilade på 
insidan. Utsidan ej synliga.  

Diamant på utsidan. Runda 
och kilade på insidan 

Diamant på utsidan. 
Runda och kilade på 

insidan 

Runda, oklart om de 
är kilade 

Kvadratiska på utsidan. 
Rund och kilade på 

insidan 
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Uppmätare: Isabella Grimmer 

Objekt 
Ort: 
Datum: 

Tidersrum korporten 
Östergötland 
02 03 2022 

Tidersrum Gamla sydportalen 
Östergötland 
02 03 2022 

Antal tvärslån 3st  1st 

Träslag Furu Ek 

Kvistar Övre har 2 kvistar Nej 

Tjocklek 37 – 50 mm  5,5 – 6 cm 

Längd Övre 107 cm  
Mitten 108 cm   
Nedre 109 cm 

114,5 cm 

Bredd Övre 11–12 cm  
Mitten 7,5–8,5 cm   

Nedre 11,8 cm 

10,5 – 12 cm 

Form Rektangulär med 
profilerade kanter 

Rektangulär 

Täthet på årsringar Oåtkomligt 1 – 2 mm 

   

Tränaglar/spikar Spikad Spikad 

Antal naglar/spikar 5-8st i vardera tvärslå 13st 

Naglarnas/spikarnas 
storlek 

Ca 2 cm skalle Genomgående och vikta. 
Skallar 3 cm 

Naglarnas träslag - - 

Naglarnas form -  - 
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Bilaga 3 – Bearbetning och Verktygsspår   
 
Uppmätare: Isabella Grimmer 

Objekt: 
 
Ort:  

Tångeråsa kyrka 
Gamla sydportalen 
Närke 

Tidersrums Kyrka. Gamla 
sydportalen 
Östergötland 

Tidersrums Kyrka 
Korportalen 
Östergötland 

Älgarås  
Sydportalen 
Västergötland 

Hammarö kyrka 
Gamla sakristian 
Värmland 

Bearbetnin
g 
Dörrbladet 

Insida Utsida Insida Utsida Insida Utsida Insida Utsida Insida Utsida 

Yxa Vissa 

huggspår 

går att ses 

på höger 

sida. 

- I övre, vänster 

hörn. Ett parti 

där huggspår 

syns.  

För 

väderbitet 

för att se.  

Nej Nej Nej Oklart. För 

väderbiten 

Grovt huggen 

yta.    

Nej  

Skave Resterande 
skavd  

- Resterande är 
skavd.  

För 
väderbitet 

för att se. 

Ja. Hela 
dörren 

Ja Ja, väldigt 
jämnt 

skavd. 

Oklart. För 
väderbiten 

Nej Skavd yta 

Spräckspår Svårt att se 

pga färg och 

inbyggnad.  

- Nej För 

väderbitet 

för att se. 

Nej Nej Nej Nej Nej  Nej 

Övrigt Pelare och 

läktare i 

vägen för 

undersöknin

g.  

- Märken efter 

tidigare låshus? 

Kapad i 

överkanten. 

Antagligen 

vid 

förflyttning 

av 
dörrbladet.  

 Målad med 

ljusblåfärg. 

Nyare 

låshus 

Väderbiten 

och tjärad. 

Många spår 

antagligen 

borta pga 

det.  
Inristat ett R 

med – rakt 

igenom. 

Spår efter 

gamla gångjärn 

på motsattsida 

av nuvarande 

gångjärn. 
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Uppmätare: Isabella Grimmer 

Objekt: 
 
Ort:  

Granhult 
Långhusets sydportal 
Småland 

Granhult 
Koringången  
Småland 

Södra Råda(rek.) 
Sakristian 
Värmland 

Södra Råda(rek.) 
Sydportalen 
Värmland 

Bearbetning 
Dörrbladet 

Insida Utsida Insida Utsida Insida Utsida Insida Utsida 

Yxa större delen 

bearbetad 

med yxa. 

större delen 

bearbetad med 

yxa. 

tydliga spår 

efter yxa. 

Oklart. Sprätthuggd yta. 

(grovt) 

Nej  Ett hugg.  Nej 

Skave Liten del 

längst ner 

bearbetad 

med skave. 

Liten del 

längst ned 

bearbetad med 

skave. 

ja. Ja. Nej Ja. Ytan är väl 

skavd 

Ja. 

Spräckspår relativt 

mycket 

spräckspår 

kvar. 

inga 

spräckspår på 

utsida. 

vissa 

spräckspår 

finns kvar. 

vissa 

spräckspår 

finns kvar. 

Nej Nej Nej Nej 

Övrigt spår efter 

tidigare lås. 

Spår efter 

tidigare lås. 

Dörrbladet 

”sväller” vid 

narorna. 

  Troligtvis 

eggskada på 

skaven. 

 Dekorationer i 

lodrät riktning 

längs båda 

sidorna. 
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Uppmätare: Isabella Grimmer 

Objekt: 
 
Ort:  

Tångeråsa 
kyrka 
Gamla 
sakristian 
Närke 

Tidersrums 
Kyrka Gamla 
sydportalen 
Östergötland 

Tidersrums 
Kyrka 
Korportalen  
Östergötland 

Älgarås kyrka 
Sydportalen 
Västergötland 

Hammarö 
kyrka 
Gamla 
sakristian 
Värmland 

Södra 
Råda(rek.) 
Sydportalen 
Värmland 

Södra 
Råda(rek.) 
Sakristian 
Värmland 

Verktygspår 
Naror/ 
Tvärslån 

Oåtkomlig 
(inbyggd) 

Bearbetat med 
yxa 

Hyvlade Huggna ytor 
men skavd 
framsida. 

Huggna med 
yxa 

Huggna ändar 
men resterande 

är skavd. 

Huggna med 
yxa 

Verktygsspår 
Fals/fas 

Oåtkomlig 
(inbyggd) 

Spår från yxa Oklart Skarpa 
innerhörn. 
Troligen 

huggna falsar. 

Oklart Väldigt jämn. 
Troligen skavd.  

Skarpa 
innerhörn. 
Troligen 

huggna falsar. 

Verktygspår 
Ovansida 
dörrblad 

Huggspår från 
yxa 

Avsågad. Möjligen sågad? Huggen med 
yxa.  

Huggen med 
yxa 

Huggen med 
yxa 

Huggen med 
yxa 

Verktygspår 
Undersida 
dörrblad 

Oåtkomlig 
(inbyggd) 

Oåtkomligt  Förlängd med 
liggande planka  

Lagad med en 
nyare bräda.  

Huggen med 
yxa 

Huggen med 
yxa 

Huggen med 
yxa 

Verktygspår 
övrigt 

 Gångjärnen ej 
försänkta i 
dörrbladet.  

Tvärslåarna har 
hyvlade profiler 
som dekoration.  

 Nuvarande 
gångjärn är ej 
infällda i träet.  

Dekoration på 
tvärslån. Likt 

utsidadörrblad.  
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Objekt: 
 
Ort:  

Granhult 
Långhusets sydportal 
Småland 

Granhult 
Koringången  
Småland 

Verktygspår 
Naror/ 
Tvärslån 

framkommer inte i 
förundersökningen 

nummer 5. 

framkommer inte i 
förundersökningen 

nummer 5. 

Verktygsspår 
Fals/fas 

framkommer inte i 
förundersökningen 

nummer 5. 

hopfogade med lös 
fjäder där det 

fortfarande syns 
spräckspår. Rund 

botten.  

Verktygspår 
Ovansida 
dörrblad 

kapad snett, oklart 
med vad. 

Kapade med yxa. 

Verktygspår 
Undersida 
dörrblad 

framkommer inte i 
förundersökningen 

nummer 5. 

hyvlad eller möjligen 
sågad. 

Verktygspår 
övrigt 
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Bilaga 4 – Ritningar  
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