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Historia är något som alltid fascinerat Jan Tollin. Vi sitter utanför ett stort magasin i Haapakylä, doften av färskhugget trä sveper över platsen och ljuden från
bygget lunkar genom luften. Jan Tollin är ordförande för Särkilax kyrkas vänner
och en av initiativtagarna till byggnationen av replikan som avbildar den kyrka
som en gång stod vid älvstranden i Övertorneå.
Kyrkan som Torne älv slukade
Särkilax kyrka var Sveriges nordligaste medeltida kyrka och en av den kristna historiens
nordligaste. Det finns skriftliga bevis på att
kyrkan fanns år 1482 då den omnämns i ett
förläningsbrev till ärkebiskop Jakob Ulvsson.
Under tidigt 1600-tal drogs kyrkan ner i Torneälven av en oerhört drastisk vårflod och
idag återfinns bara ett träkors vid platsen där
kyrkan en gång stod.
Bakgrunden till projektet härstammar från
dels historien om huruvida det drastiska sättet kyrkan försvann på och att man vill främja
lokalhistoria för bygden. Initiativtagarna till
projektet tycker att det behövs fler allmänna
mötesplatser där unga och gamla kan träffas
och umgås.

Ideell kraft
Hela byggprojektet har mestadels ideell karaktär där både privatpersoner och företag
jobbar mot att i synergins tecken skapa

något stort med tillgänglighet för alla. Skogsbönder runt om i Övertorneå har skänkt träd
från deras skogar andra har ställt upp med
manskraft, tankar och mycket mer. Det finns
många individer som engagerar sig. Positivt
är att fler människor integreras inom område
för lokalhistoria och på så vis får ett trevligare ägandeintresse inom kultur och historia
runt om i Övertorneå.
Utöver svenska talanger har det också funnits stort intresse från internationellt håll,
detta genom människor och folkhögskolan
från finska sidan, dessa har hjälpt till och visat stort intresse. Jan tycker detta är väldigt
kul och tillägger hur viktigt det är att alla som
vill får vara delaktiga i projektet.
– I framtiden ser vi att ännu fler vill engagera
sig, detta krävs för att vi på ett positivt sätt
kan ro i land skutan, säger Jan.

Laxknut i hörn
Tanken med själva byggnationen av kyrkan
innehåller en resa där alla som vill får följa
med och bildas inom själva byggprocessen,
från rot till färdig byggnad. Kyrkan byggs
med äldre byggteknik, så kallad knuttimring
av timmerstockar.
Knuttimringen innefattar laxknut i hörn och
traditionellt långdrag mellan stockarna och
man arbetar med flera olika moment och
verktyg. För att få fart på själva timringsprocessen har timmermannen Jorma Salmgren
från Olofsfors hjälp till.

Jorma tillägger också hur viktig det är att förstå att trä fortfarande är ett levande material
även när det avverkats. Vitalt är att sjunkförmågan hos timmerkonstruktionen beaktas.
Dels görs detta genom att taket hålls flytande samt att eventuella fönster och dörrar fäst
med en s.k. gåt, vilket innebär att ändträt i
öppningar spåras och en glidregel fästs med
en karmregel som potent glider i spåret. Hur
mycket timret deformeras hör ihop med flera parametrar till exempel stockens medeldiameter och fukthalt.

Han beskriver kort timringsprocessen:
• Välja ut träd av bra kvalitet i skogen
• Avverkning och drivning
• Sågning, blocksågning
• Barkning
• Knutning
• Långdrag och slutlig knutning
• Hopsättning och dymlingsförfarande
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En mötesplats för alla
När bygget är klart och etablerat vid uppställningsplatsen bredvid riksväg 99, där grusvägen går över till Haapakyläsaari är tanken att
kyrkan ska vara öppet för alla. En mötesplats
för alla där man ska ha möjlighet att gifta sig,
hålla i konstkurser eller samlas till gudstjänst.
Möjligheterna står öppna för alla som vill nyttja en plats med stark lokalhistoria och närhet
till Torneälv.
Invigningen av kyrkan kommer troligtvis att
äga rum under hösten 2018.

