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En gammal ljusstake
i Kyrkås gamla kyrka.

Altaruppsatsen i Kyrkås gamla kyrka är troligen delvis från 1700-talet. Predikstolen
och dopfunten i trä från cirka 1600-talet
är utförda av Gregorius Raaf.
Kyrkås nya kyrka byggd i nyklassicistisk stil
ritades av Fredrik Wilhelm Scholander.
Dopaltartavlan – en oljemålning föreställande en liten flicka i sommarnatur
av Kyrkåsbördige konstnären Ante Karlsson-Stig – sattes upp 1954. Altartavlan
är målad av John Österlund 1919.

I Lungre, som är en väl bevarad by, finns
flera äldre gårdar från både 1700, 1800och tidigt 1900-tal; ett sockenmagasin,
en senmedeltida kornlada samt andra
bevarade lador och odlingsrösen.
Ryttarhärbret i Lungre är enligt inskription
byggt 1639 och tillhörde då rotebönderna och fungerade som mobiliseringsförråd åt de indelta hästjägarna. Boninghuset intill är byggt 1826 och är av så kallad korsplanstyp.

Denna bit av originaltäcket finns
i Kyrkås, den större delen finns
på Historiska museet.

Materialet är ull
och lin. Märkligt
att textilierna är
så pass intakta,
ull ska ju inte
hålla i tusen år

Antependiet flyttas vintertid till den nya kyrkan. ”På somrarna hänger det på altaret i den
gamla kyrkan”, berättar
Vivi-Ann Eriksson.
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Ett höjdarjobb för orädda glasmästare
ÖSTERSUND. Högt upp i

luften, balanserandes på
en smal gångbrygga,
monterar sex personer
just nu glasfönster runt
om Arcturas toppvåning.
Det 230 kilo tunga glasfönstret tas med hissen
högst upp och bärs sedan
på utsidan av Arctura av två
personer. Med selar och
sugproppar och bra bärteknik ska arbetet förlöpa
utan skador och med minimal risk för trasiga fönster.
– Den som går på ena
sidan har huvudet på
utsidan av glasskivan och
den som går på andra sidan
har huvudet på insidan. Då
kan inte skivan tippa,
säger Thomas ”Skepparn”
Johansson, Östersunds glasmästeri.
Glasfönstret är 5,3 kvadratmeter stort och består av
ett 8 millimeter tjock skikt
av härdat glas, 15 millimeter gasfylld luftspalt och
drygt 8 millimeter lamellglas.
Arbetet med att montera
fönstren började i lördags
och beräknas fortsätta i ett
par dagar till. Det är 36
stora fönster som ska monteras och 38 lite mindre. De
stora fönstren kostar omkring 25 000 kronor styck.
Det är ett precisionsarbete på hög nivå att passa in
det tunga glasfönstret i
ramen.
– Man måste vara skärpt,
det går inte att laja på,
säger Thomas Johansson.
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Gammal bonad med en spännande historia
BRINGÅSEN. I Kyrkås gamla

kyrka finns flera spännande
föremål. Mest fantasieggande
är kanske ”Kyrkås-bonaden”
som med kol 14-metoden
daterats till 900–1 100.
Men det är bara en del av täcket
eller bonaden som förvaras i kyrkan. Den största biten finns på
Historiska museet i Stockholm
dit den flyttats från Nordiska museet.
– Vi har prövat att få det tillbaka
men det går inte, säger kyrko-

rådets ordförande, Gillis Eriksson, som också är kyrkvärd.
Täckets väg genom ett årtusende kan inte spåras mer än från
mitten av 1 800-talet.
– Det är säkert importerat på något sätt, hur och när är okänt.
Man tror att motivet är av bysantinsk härkomst.
Täckets kända historia börjar alltså kring 1850 när verksamheten i
den gamla kyrkan lades ner och
flyttades till den nya. Då såldes alla inventarierna. Priset på bonaden/täcket var 75 öre! Några de-

cennier senare såldes täcket vidare för 25 öre.
Täcket, som efter den första försäljningen, bland annat använts
som hästtäcke tvättades, trasiga
delar klipptes bort, därefter
skickades täcket till direktör Liljevalch i Stockholm.
För att göra en längre historia
kortare: Kyrkåsbonaden är en av
Sveriges äldsta bevarade textilier.
– Materialet är ull och lin. Märkligt att textilierna är så pass intakta, ull ska ju inte hålla i tusen år,
säger Vivi-Ann Eriksson.

– Lika märkligt är att färgerna
hållit.
När det såsmåningom blev aktuellt med en renovering av gamla
kyrkan vävde Kristina Stadigh ett
antependium med samma mönster och färger som originalets.
– Det hänger sommartid på altaret, nu på vintern har vi det i den
nya kyrkan, berättar Vivi-Ann.
Nämnda Kristina Stadigh är
dotterdotter till riksdagsmannen
Hans Andersson i Bringåsen. Det
var han och hans hustru Britta
som
köpte
och
skickade

”hästtäcket” till Stockholm!
Det finns en hel del dokumentation om täcket för den som är intresserad. Vi tvingas, av utrymmesskäl, att här lämna ämnet.
Fast visst vore det roligt om mer
fakta om den äldre historien kom
fram? Vilket är ursprungslandet?
Hur kom täcket till Kyrkås? Med
forbänder från Levanger/Trondheim?
– En sak är väl säker, det var ingen jämte som gjorde täcket, säger
Gillis Eriksson.
Kalle Berglund

Skytte lär ungdomarna fokus och koncentration
BRINGÅSEN. Varje onsdag

har Kyrkås Skytteförening verksamhet i
Bygdegårdens
luftgevärshall. Det är
ofta 12–15 ungdomar
som kommer för att
träffas och träna.
– De yngsta är sju år, de äld-

sta 14. Som mest har vi haft
17 ungdomar, säger ungdomsledaren Per-Åke Persson.
Att skjuta kan vara en bra
fostran.
– Man lär sig att fokusera
och vara koncentreread
och det är nog bra egenskaper också i skolarbetet, tror
Per-Åke.
– Vi satsar inte direkt på

att skapa någon elit, ungdomarna sätter sina egna
krav. Men alla vill bli bättre
och tränar man på kanske
någon ändå blir riktigt, riktigt duktig.
– Här omkring håller ungdomarna på med all möjlig
idrott. Skytte kan också vara ett bra komplement till
lagidrotten.

Per-Åke tycker att arbetet
bland ungdomar är roligt
och givande.
– Det handlar mycket om
social samvaro, alla får tillfälle att träffas.
Varannan lördag är det
tävling i Gövikenhallen.
Kalle Berglund
063-16 16 67
kalle.berglund@op.se

Hela arbetet med Arctura
beräknas vara klart före
första juni.
– Invigningen ska ske i
början av juni och då ska
även restaurangen vara
klar, säger Jonas Hasselskog, platschef NCC.
Toppvåningen kommer
att användas av Folkets hus
för utställningar, restaurang och musikaftnar.
Linda Wiksten
063-161729
linda.wiksten@op.se

Arctura är nästan 60 meter
hög och på den höjden ska
en stor balk passas in. Det
är Anders Olsson och Göte
Svenssons uppgift att med
hjälp av en skärbrännare se
till att balken blir i precis
rätt storlek och att den
hamnar på rätt plats.
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Skyttesektionen i
Bringåsen
har träning. Fr.v:
Ida Karlsson 10 år
och Elina
11 år.

Hela arbetsgruppen på
sex personer
hjälps åt för
att få fram
glasfönstret
till den smala
gångbrygga
som löper
runt Arcturas
toppvåning.

Thomas
Johansson
och Alf
Karlsson
bär fönstret
på utsidan
av Arctura,
Peter Bergman går
bakom
som extra
säkerhet.

Fem personer står på
utsidan och
lyfter upp
det 230 kilo
tunga glasfönstret och
en sitter på
insidan och
ser till att
skivan inte
tippar.

