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Bolstad Church in Dalsland in western Sweden, a granite church with the origi
nal tower, was built in the Middle Ages. Today only the tower and part of the 
näve remain of the original structure; the addition of a transept and the rebuild
ing of the roof in the 1750's in particular have changed its appearance. 

Its counterparts are to be found chiefly in Västergötland. These churches, da
ted to the middle of the 12th century, inter alia the churches of Forshem, Skälvum, 
and Valstad, however, are built of sand-stone. The building technique of Bolstad 
has its parallels in some churches without towers, for instance Strö and Sunners-
berg, dated to the end of the 12th century. The date of Bolstad given by earlier 
research is around 1175. 

New evidence has come to light since a description of the church was published 
in 1931: the east wall of the chancel has been found, determining the original to
tal length of the church (25.8 m). It also proved possible to use dendrochrono
logy to date piéces of wood in the original construction. The date, probably 
shortly before 1150, places the church chronologically in the same group as some 
Romanesque churches in Västergötland, e.g. Forshem, Skalunda, and Eriksberg. 

Rune Ekre, Berg 9216, SF.-444 97 Svenshögen, Sweden. 

Enligt en ofta anförd sägen havererade någon 
gång på 1100-talet 16 dalsländska kyrkbåtar på 
väg hem från mässan i Skalunda kyrka. Den 
olyckliga seglatsen skulle ha lett till beslutet att 
bygga en egen kyrka på Dal - »såsom den äld
sta kyrkan på Dal må alltså räknas den i 
Grinstad - före dennas grundläggande hade 
inbyggarna ingen kyrka på denna sida Vänern 
utan besökte kyrkorna i Västergötland». Upp
giften är citerad från Lars Hesselskog 1718, och 
finns hos en rad författare framåt, och uppgif
ten är givetvis inte sann. Mot Grinstads ung
gotik står Bolstads klart äldre romanska grå
stenskyrka. - Historien om kyrkfärderna är nog 
en skröna: »Dalboporten» i Skalunda behöver 
knappast betyda mycket mer än porten som 
vetter mot Dal. 

Omkring Bolstad kyrkas mera exakta ålder 
har frågetecknen varit många, och de har inte 

minskats inför studiet av de för sin ålder och art 
unika dokument som Bolstads kyrkoräkenska
per utgör (Dalslands Diplomatarium 1996). 

Bolstad kyrka hör till den utvalda och för 
Västsverige försvinnande lilla skara som kom 
med i det storslagna corpusverket »Sveriges 
kyrkor» redan under upphovsmannen Sigurd 
Curmans tid. Häftet om Sundals härads kyrkor 
(Dalsland, band 1, häfte 1) utkom 1931 och 
har alltjämt inte följts av någon mera Dalslands-
del (trots att långt framskridna förarbeten för 
Nordals härad fanns redan på 1920-talet). I 
detta häfte finns den viktigaste redovisningen 
av äldre data och undersökningar beträffande 
Bolstad kyrka, dels Sigfrid Gunnäs arkivforsk
ning och övriga undersökningar från 1910-
talet, dels arkitekterna Birger Jonssons och 
Sven Wranérs uppmätningar från 1914, dels 
fortsatt forskning och bearbetning av Bertil 
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Fig.l. Bolstad kyrka, södra tornfasaden, (foto ATA 
1926). — Bolstad Church, the tower from SE. 

Waldén under åren 1929-1930. Gunnäs var en 
tid lärare vid Färgelanda folkhögskola, senare 
rektor vid Brunnsviks folkhögskola, och hade 
vid sin död 1924 hunni t göra mycket bety
dande insatser i västsvensk hembygdsforskning, 
framför allt för Halland och Dalsland. Waldén 
som slutbearbetade Gunnäs ' manus var under 
sin verksamma tid huvudsakligen knuten till 
Örebro museum. 

Först en kort relatering av Gunnäs och 
Waldéns byggnadshistoriska översikt. Bolstad 
kyrkas förändringar kan i stor utsträckning föl
jas genom skriftkällor, huvudsakligen redovi
sade i Sveriges kyrkor 1931, s. 10 ff. Ett vapenhus 
(mot tornets sydsida) har tillkommit senast på 
1500-talet, omnämnt 1596. Tornspiran byggdes 
1510-1514 och samtidigt lades nytt golv av ek-
plank i kor och långhus. På 1670-talet har kyr
koherde Gyllenius låtit bygga ut kyrkan »till de 
trenne sidorna omkring altaret», dvs. den för 
sin tid vanliga proceduren att bryta ned koret 
och den mot långhuset avgränsande korbågs-

väggen och därmed få ett vidgat, mot öster för
längt kyrkorum med tresidig avslutning (det 
nuvarande något asymmetriska koret). Efter en 
brand 1752 uppfördes den nuvarande tornspi
ran och takresningen, men den största föränd
ringen skedde längre fram i samma årtionde: 
långhusets sidomurar bröts igenom och de två 
breda korsarmarna byggdes. Också rapp
ningen 1766 och kalkstensgolvet 1769 torde ha 
bidragit till en ny och mycket annorlunda bild 
av kyrkan. Yttertaket av spån omlades 1832 med 
skiffer. De ursprungligen små fönstren blev 
1849 »betydligt utvidgade». 

Vad som återstår av den ursprungliga kyrkan 
från äldre medeltid är alltså tornet med när
mast liggande del av långhuset Avgörande för 
den ungefärliga dateringen är Ijudöppningen 
på tornets sydsida, tudelad med kolonnett i 
inurens ytterliv, en företeelse med flera mot
svarigheter i Västergötland, särskilt i det 
Dalsland närbelägna Kinnekulleområdet. 
Bolstad kyrka, som är Dalslands enda medel
tida med ursprungligt torn, har där sina när
maste motsvarigheter i en serie sandstenskyr
kor (bl.a. Forshem, Skälvum, Valstad), som av 
pionjärforskaren i Västergötlands romanska 
stenkonst, Ernst Fischer, dateras till omkring 
1150. Men i murningstekniken erinrar Bolstad 
om en yngre grupp av ursprungligen tornlösa 
kyrkor (t.ex. Strö och Sunnersberg), daterade 
till 1100-talets slut, och Waldén bestämmer 
Bolstad kyrkas ålder till medeltalet 1175. Om 
det medeltida korets utseende vågar Gunnäs 
och Waldén inte uttala sig. Men efter 1931 har 
ett tillfälle till arkeologisk kontroll erbjudit sig 
i samband med restaurering och inläggning av 
värmeelement 1934. 

Undersökningen genomfördes av dåvarande 
in tendenten vid Vänersborgs museum, Nils 
Ivan Svensson (ATA 1934). Innanför den nu
varande korväggen påträffades på 60 cm djup 
en nästan meterbred mur som kunde följas 
mot öster till mitt för södra korfönstret, där 
den hade rät awinkling mot norr och passe
rade omedelbart framför nuvarande altaret. 
Den ursprungliga korväggen hade alltså på
träffats och visade ett rakt korslut. Därmed 
kunde den ursprungliga romanska kyrkans 
längd fastställas: totalt 25,8 m, exklusive torn 
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Fig. 2. Bolstad kyrka. Plan 
enligt Sveriges Kyrkor. — 
Bolstad Church. Plan. 

19,8 m, dvs. ungefär samma som de tornlösa 
grannkyrkorna, Murängen (21 m ) , Gestad 
gamla kyrka (20 m) , Grinstad med uppskattad 
längd ca 22 m(Ekre 1998). 

Ett frågetecken kvarstår beträffande Bolstad 
kyrkas plan: rester av den medeltida korbågs-
muren återfanns inte, korets och långhusets in
bördes storleksförhållande är alltjämt okänt. 

Kyrkoräkenskaperna 

Sedan 1996 har Bolstads kyrkoräkenskaper 
med tämligen täta notiser från senmedeltiden 
(1451-1520, fortsättning till 1648) blivit all
mänt tillgängliga genom Dalslands Diplomata
rium. Räkenskaperna har förvisso även tidigare 

spelat en viktig roll, inte bara i dalsländsk me
deltidsforskning. I diskussionen om Bolstad 
kyrkas historia har notiserna om skilda bygg
nadsarbeten ibland bidragit till missförstånd 
(så icke hos Gunnäs och Waldén), men som 
källa för en sockens liv och en kyrkas historia är 
de oskattbara. Här skall bara noteras några 
byggnadshistoriskt intressanta detaljer - be
träffande de spännande upplysningarna om in
ventarier hänvisas till diplomatariet. 

Hantverkare nämns åtskilliga gånger: mu
rare 1461 och 1501, murmästare 1518, Olof 
T immerman 1470, kyrkospånare 1487, 1512, 
e t c , snickare 1499, kyrksnickare 1512, 1515, 
målare 1501. Särskilt under arbetsperioden 
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Fig. 3. Bolstad kyrkas me
deltida plan rekonstruerad. 
— Reconstruction of the 
medieval plan of Bolstad 
Church. 

1510-13 var aktiviteten hög, »det året vi reste 
tornet» - av materialbeställningarna (brädbe-
klädnad, spik, spån) framgår att det gäller torn
spiran. Men också de följande åren var syssel
sättningen hög, tydligen med omspåning av 
långhustaket (5 500 spån 1515). Spån, spik och 
tjära är över huvud taget ofta förekommande 
inköp - underhållet av det stora kyrktaket är 
tydligen ett genomgående bekymmer, och man 
undrar om det kom i ett bättre läge när »spån-
tegel» partiellt infördes 1519 - uttrycket bör 
rimligen stå för den plana taktegeltyp som kal
las bladtegel. När utgiftsposterna är kalk och 
någon gång murbruk gäller det nog i regel re
parationsarbeten (»han hydde den östra ga

veln», 1495), fö . inte enbart på kyrkan - 1458 
nämns kyrkhärbärget. 

Hantverkarna fanns under denna period 
knappast på nära håll; 1518 utgick ersättning 
för hämtning av murarmästaren från Lidkö
ping, och sannolikt kom också »kyrkspånaren 
över sjön» från denna närmaste stad. I stor ut
sträckning har arbetsersättning utgått in na
tura, reseersättning har betalats och tydligen 
även traktamente (1512: »sluten fick kyrkospå-
naren för tornet och en ko till kosthållet»), 

A rsringsdateringen 

Sedan 1970-talet har en ny dateringsmetod för 
trä varit tillgänglig för Västsverige, den den-
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Fig. 4. Bolstad kyrka. Längd
sektion mot norr med punk
ter för dendrokronologisk 
provtagning. — Bolstad 
Church. Longitudinal sec
tion showing where samples 
for dendrochronology were 
taken. 

drokronologiska, att med mikroskopiskt stu
dium av årsringarnas breddvariationer räkna 
fram år för deras tillväxt. Om årsringen när
mast bark finns med i det undersökta virket er
hålles året för trädets fällning. Förutsättningen 
är årsringarnas beroende av årsklimatet, sär
skilt väl avläsbart på ek. Metoden är mycket an
vändbar i meddtidsarkeologiska och bygg
nadsarkeologiska sammanhang där bevarat trä 
kan studeras. För Sverige och västra Finland an
vändbara referenskronologier av årsringsvaria
tionerna i ek och fur har arbetats fram av Alf 
Bråthen (Bråthen 1982; 1983). 

En besiktning i Bolstads kyrktorn i novem
ber 1995 ingav misstanken att här kunde före
ligga enstaka trävirke av medeltida datum. En 
hänvändelse till Dalslands Fornminnes- och 
Hembygdsförbund om finansiering av den
drokronologiska provtagningar bemöttes posi
tivt, och Alf Bråthen kunde genomföra arbetet 
under april och maj 1996. 

Det var alltså främst på tornets virkesläm
ningar som Bråthens provtagningar fick inrik
tas, men han upptäckte också på ett tidigt sta

dium att även murkrönen i de resterande 
delarna av det medeltida långhuset, vägg
part ierna längst mot väster, innehöll rem
stycken som kunde tänkas ge upplysningar. 

Tornet är numera fördelat på fyra vå
ningsplan med bjälklag. Men väggarna bär spår 
av en eller möjligen två våningsändringar: 
tomma respektive igenmurade stockhål. I ett 
äldre golvplan ca 7 meter över mark finns dock 
en bevarad rest, en avsågad stockända som blev 
ett första mätningsobjekt (prov 1, borrprov), 
trots 165 årsringar ej daterat på g rund av 
tillväxtstörningar. Vid datorbearbetning erhölls 
en korrdationsförhöjning till sen medeltid, en 
alltså tänkbar datering. Murbruket vid stock
hålet avvek markant från tornmurens original-
bruk; bjälkhålet och bjälken är alltså sekundära 
i förhållande till tornbyggnaden men kan ha 
intresse i frågan om en ursprunglig empor (se 
nedan) . 

Från tornets andra våningsplan finns ingång 
till orgelläktaren, och därifrån kan man genom 
en lucka nå långhusvinden och studera struk
turen i tornets utvändiga östvägg. Det är helt 
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klart att denna östra mur rider på långhusets 
västra mur. Där fogarna är synliga framgår att 
tornmuren är byggd i förband med långhusets 
västmur. Att torn och långhus tillkommit sam
tidigt har Gunnäs och Waldén ansett troligast, 
med någon liten tvekan inför möjligheten att 
tornet skulle kunna vara något senare så som 
ansetts gälla om de tidiga Kinnekulle-kyrkorna 
Kinne-Vedum, Forshem, etc. (Fischer, s. 70). 
Fyndet av ett sannolikt ursprungligt remstyck-
efragment på nor ra långhusväggens västra 
murkrön var alltså av största betydelse för klar
het i den frågan. Det bevarade remstycket av 
ek (prov nr 8), i väständan omgivet av västväg
gens murbruk, är ca 90 cm från västväggen 
nedhugget till sin halva höjd varefter det kil-
formigt uttunnas ytterligare ca 80 cm österut. 
Denna del utgör salning till ett yngre remstycke 
av fur. En mycket grov j ä m t e n binder vertikalt 
samman de båda delarna. Remstyckets tvärsnitt 
är 365x215 mm. I detta fall hade märgsidan 
vänts uppåt vilket annars brukar undvikas för 
att få bättre rötmotstånd. Remstycket innehål
ler 159 årsringar inom lidsintervallet 994—1103; 
det saknar sawed, virkets savförande ytlager, 
som kan ge en mycket god skattning av ekens 
fällningsår (se nedan) . Men två omständighe
ter, att virket härstammar ur ekens kronparti 
och att märgens symmetriska läge i remstycket 
kunde räknas fram, talar ändå starkt för att en
dast maximalt 40-50 årsringar kan ha huggits 
b o r t Virkets fällningstid kan alltså med stor 
sannolikhet sättas till senast seklets mitt. 

Ett l iknande fragmentariskt remstycke i 
södra långhusväggens murkrön syntes alltför 
rötangripet för provtagning. 

Vi återvänder till tornets insida. Ett par 
rundkaviar av fur i översta tornrummet (prov 2 
och 3) gav likaledes för svaga dateringsunder
lag. Det var ekvirket i tornets Ijudöppningar 
som gav avgörande utslag i provserien. Tornet 
har ljudöppningar i de fyra väderstrecken, var
dera av ca 140 cm höjd och ca 50 cm bredd. 
Endast den södra Ijudöppningen har utsmyck
ning: i murens ytterliv två smala rundbågar som 
burits upp av en nu förlorad mi t tkolonnet t 
Sydsidan av tornet har möjligen från början 
haft karaktär av entréfasad med rundbågig in
gång i bot tenplanet - den murades troligen 

igen på 1750-talet men har åter tagits upp (vid 
restaurering 1934, då nedre tornrummet blev 
vapenhus) . Västsidans l judöppning är utvän
digt rundbågig, men alla fyra ljudöppningarna 
har rak brädbetäckning inåt, samtliga i kraftigt, 
väderbitet ekvirke. 

I östra l judöppningen är karmens överlig-
gare (plankan närmast to rnrummet) relativt 
smal, och provborrningen genom denna för
des vidare genom den bredvidliggande 
bärplankan (prov 4). Här kunde mätas 117 
årsringar med yttersta mätta årsring daterad till 
1118. 

I västra Ijudöppningen var situationen lik
artad: karmbrädan (prov 5) och även den in
tilliggande bärplankan (prov 6) gav för magert 
dateringsunderlag, 43 respektive 52 årsringar. 
Men genom dessa nåddes den tredje bärande 
plankan (den yttersta av de tre, prov 7) med 
246 årsringar, yttersta mätta ring daterad till 
1115. 

I norra Ijudöppningen gav den inre bärande 
plankan (karmbrädan, prov 9) 206 årsringar 
med året 1125 som datering för yttersta mätta 
årsring. Den innanför liggande bärplankan 
hade 90 årsringar, med slutdatering 1132 (prov 
10). Plankans insektsangripna kant hade vid 
provstället fem lossnade årsringar i sawed -
gränsen mot sawed ligger alltså i året 1132. 

Den södra Ijudöppningens överliggare var 
genom ringverkets placering inte åtkomlig för 
provtagning. 

Sawedens datering är ytterst väsentlig, ef
tersom allt funktionellt virke är bilat och i prin
cip inte har kvar den yttersta saweden. Men er
farenhetsmässigt kan man på ekvirke av det här 
aktuella omfånget räkna med ett sawedslager 
på 14-17 årsringar. Bråthen bygger här på ett 
mycket omfattande statistiskt material (Bråt
hen 1982). För norra l judöppningen får vi 
alltså en datering av fällningsåret till lidsinter
vallet 1146-1149. (1132+14=1146, 1132 +17= 
1149). 

Av de relaterade borrproven har alltså en
dast ett innehållit sawed, nr 10 från norra ljud-
öppningen. Men härtill kommer den viktiga 
iakttagelsen att överliggarna till vilka prov 4 
och 9 är kopplade har formats ur samma träd 
som nr 10, och att remstycket nr 8 bör ligga 
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inom samma årt ionde. Det finns knappast 
längre någon tvekan om att den dalsländska 
Bolstad kyrka inklusive sitt västtorn tillkommit 
strax före 1150 och hör till samma åldersgrupp 
som de romanska Västgötakyrkorna, t.ex. 
Forshem 1137, Skalunda 1148, Eriksberg 1153 
(dendrokronologiska dateringar, Bråthen 
1995, s. 90 ff ) . Den hör dessutom till den yt
terst fåtaliga grupp som har ursprungligt torn, 
t.ex. Valstad (Fischer 1918, s. 70) - både mur
strukturen och träringsdateringarna utgör 
starka bevis. 

Beträffande den omfattande dateringsdis-
kussionen kring Västergötlands medeltidskyr
kor hänvisas till översikten hos Högberg 1965, 
s. 76 ff och till Claesson 1989, s. 47 ff. Claesson 
hävdar att ursprungligt torn regelmässigt haft 
empor (tornläktare, för stormansfamilj?). Det 
har på grund av putsen inte kunnat fastställas 
för Bolstad, men fönstret över tornporten vitt
nar om ett äldre vitalt andra våningsplan. 

Dalsland kommer ofta litet i skymundan i 
kulturhistoriska sammanhang. Det är inte rätt
vist; i det stora Skarastiftet var också Dalsland ti
digt med i det romanska kyrkobyggandet, nå
got som också tyder på en tidig ekonomisk ex
pansion. Det företräde som Curman & Roosval 

(intuitivt) gav åt Sundals härad i Sveriges Kyrkor 
1931 var välmotiverat, f ö . också vad beträffar 
1200-talets märkliga tegelkyrkobyggande i 
Dalsland - om denna stora pionjärinsats i 
svensk konsthistoria vet vi betydligt bättre idag 
än 1931. 
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