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EN STAFKYRKOTAKSTOL I EN ROMANSK 
STENKYRKA. 

AF 

A. LINDBLOM. 

Knista kyrka, Närke, två mil sydväst om Örebro, före
kommer en takkonstruktion af en art, som är hittills 
okänd i värt land, men däremot välbekant från de 

norska stafkyrkorna. 

Fig. 1. Plan af Knista kyrka, Närke. 

Kyrkan består af torn, ett krysshvälfdt skepp med sakri
stia å norra sidan samt ett bredare kor med tresidig afslut-
ning i öster (fig. 1) '. — Ungefär vid gränsen mellan andra 
och tredje travéerna från väster förekommer å insidan af skeppets 
norra och södra omfattningsmurar en vertikal fog, synlig från vin-

1 Originalen till fig. I, 2, 4, 7 och 8 ha ritats af arkitekten A. Roland 
efter fotografier och skisser af förf. Uppmätningen af takstolen liar utförts 
af förf. och fil. kand. E. Wcssén. 
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den, markerande ett afbrott i byggnadsarbetet. Öster om fo
gen finnas såväl yttre som inre väggband, mellan densamma 
och tornväggen förekomma blott yttre. 

Långhuset har tydligen blifvit förlängd! ä! öster med un
gefär en travées längd.1 Uti dess västra del fram till ofvan
nämnda fog har taktäckningen ursprungligen uppburits af åtta 
takstolar, samtliga ännu i behåll. Den första, som ligger tätt 
intill rostet i väster, den andra och den sjunde (räknadt från 

Takstol 7 från väster (typ. A). 

samma häll) äro af den form, som fig. 2 a—c utvisa (typ A), den 
tredje till och med sjätte skilja sig blott därigenom att de 
sakna stödben. Den åttonde är af enkel lyp — spärrar för
enade med takbjälken genom ett par stödben — och befinner 

1 Märkligt nog äro väggarnas insidor ofvan hvalfven i tillbyggnaden 
icke putsade såsom i den äldsta delen, utan de väl huggna kalkstenskvad-
rarna ha blott omsorgsfullt fogstrukits. Frestande vore att låta detta vara 
ett bevis för hvalfvens samtidighet med utvidgningen. De ä tillbyggnadens 
takbjälkar förekommande spikhälsraderna efter plafondens plankor liksom ett 
rundbågigt fönster nära takkanten jäfva dock pä det bestämdaste riktig
heten af en sådan slutledning. Det oregelbundna utseendet hos skeppväg
garnas insidor, kunde ju — om man så ville - - döljas genom bonader. 
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sig för närvarande omkring en half meter öster om murfogen, 
d. v. s. i själfva tillbyggnaden. Genom virkets dimensioner 

DATUM 

Fig 2 b. Sektion genom nacken (takstolarna 2—4). 

Fig. 2 c. Bägsträfvorna, sedda i projektion. 

och målning (se nedan) visar den sig dock tillhöra det äldsta 
taklaget. Till sitt nuvarande läge torde den vid utvidgningen 
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flyttats från sin plats invid det östra rostet Samtidigt ersat
tes äfven de gamla väggbanden, åtminstone närmast fogen, 
med nya. 

Takstolarna 1—7 äga utom de vanliga spärrarna tvänne 
hvarandra korsande undersparrar samt en hanbjälke strax ne
danför korsningsstället (fig. 3). Undersparrarna nå ej ned till 
takfoten (fig. 4 a, b). Ett stycke frän deras nedre ändar lö
per på hvardera sidan en 
longitudinalstock, hvars öf
re, mot undersparrarnas 
längdriktning vinkelräta si
doyta är svagt konkav. Longi-
tudinalstockarna löpa i vä
ster 20 å 30 cm. in i själfva 
gafvelmurcn. Samma för
hållande har ägt rum i ös
ter. Vid longitudinalstockar 
och undersparrar äro båg-
sträfvor fästa, sammanbin
dande takstolarna i en fast 
och elastisk ram (fig. 5 och 
6). Af dessa sträfvor finnas 
ännu de flesta i behåll. Nå
gon kroppås har aldrig 
förekommit. Betäckningen 
ulgöres nu af järnplåt spikad ä en underpanel af bräder, lö
pande i kyrkans längdriklning. Dessa bräder äro på södra 
sidan till större delen nya, på den norra äro de flesta mycket 
gamla. Lämningar af hvit färg (jfr nedan) göra troligt, att de 
äro samtidiga med det äldsta taklaget.1 Några spår af annan, 
äldre anordning för betäckningen finnas icke. 

Takstolarnas samtliga delar äro synnerligen omsorgsfullt 
hophuggna och förenade medels dymlingar eller grofva spi-

1 Jag förnekar dock ej möjligheten af att dessa hvitmåladc bräder 
kunna härröra från den borttagna plafonden i kyrkan. 

Fot. förf. 
Fig. 3. De västligaste takstolarna, 

sedda från öster. 
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kar. Longitudinalstockarna har urtagningar för hvarje undcr-
sparre och fästas medels pinnar vid hvarannan sådan. Bäg-
strafvorna, som äro huggna ur rot-eller grenstycken (se fig. 6) 
och sälunda ingenstädes uppvisa tvärträ, hvila säkert uti en 
längsgäende urtagning i longitudinalstockarnas bakre del och 
äro dessutom spikade vid undersparrarna. De sistnämnda äro 
egendomligt nog fastade vid spärrarna utan hophuggning en
dast genom pinnar. — Där stödben förekomma, äro dessa in
tappade i takbjälkarna. 

Fig. 4 a och b. Detaljer vid takfoten och stödbenets nedre del. 

Virket i takstolarna är gran eller furu. Träets ytor ha 
omsorgsfullt bilats och därefter glättats på de nedåt vända 
sidorna. Med god smak har byggmästaren förstått tillfreds
ställa såväl materialbesparingens som hållfasthetens kraf. Ge
nomskärningen af takbjälkarna är t ex. ej långt ifrån den
samma som motsvarar maximum af bärighetsförmåga. d. v. s. 
bredd : höjd 5 : 8 (här 14 : 19). Motsvarande genomskär
ningsyta i kyrkans samtliga yngre takstolar närmar sig däre
mot kvadraten. 

Den gamla takstolen har ursprungligen varit helt och 
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hållet målad i 
hvit färg,till stor 
del ännu beva
rad. Bågsträfvor-
na äga dessutom 
en enkel bandde
koration i svart. 
Färgkontrasten 

och formernas 
rikedom — jag 
tänker särskildt 
på bågsträfvor-
nas böljande lin-

^^^^^^J^WBH^B'?' 

i1*1 ~ * " * — 

Fot. förf. 

Fig. 5. Tvänne bågsträfvor (obs. dekorationen). 

jer — ha utan tvifvel en gång skänkt den gudstjänstfirande 
menigheten rik ögonfägnad. 

Intet finnes, som talar emot att det nu beskrifna taklaget 
skulle vara samtidigt med kyrkans uppförande. Anordningen 
med longitudinalstockarnas ändar (se sid. 189) bestyrker sam
tidigheten. 

I senare tid ha mellan de äldsta takstolarna inskjutits så
dana af enklare form (typ B, fig. 7). Virket är endas! grof-

hugget Dessa 
takstolar torde 
endast tjänat som 
förstärkning åt 
det gamla takla
get 

I skeppets 
tillbyggda del, d. 
v. s. närmast ös
ter om fogen, fö
rekomma endast 
takstolar af typ C 
(fig. 8). Märk
ligt nog synas 

Fot. förf. 

Fig. 6. Följd af bågsträfvor. 
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äfven här spår af hvit färg. Eljest är utförandet ganska 
rätt. 

Samtliga takbjälkar, utom de som tillhöra takstolar af 
typ B, ha regelbundet återkommande spikhål å undersidan. 
Från och med utvidgningen måste vi anta att en plafond fun
nits, döljande takstolarnas olikhet, de äldres elegans såväl 
som de yngres råhet. Att däremot den äldsta takkonstruktio
nen varit synlig nedifrån kyrkan, d. v. s. att takstolen varit 
"öppen", synes framgå af dekorationen å bågsträfvorna samt 

i i r 
Fig. 7. Takstol af typ B. (Skiss). Fig. 8. Takstol af typ C. (Skiss). 

af den omständigheten, att vi här ha att göra med en staf-
kyrkotakstol. Därom mera nedan. 

Jag afslutar beskrifningen af taket med en öfversikt af 
kyrkans byggnadshistoria, för sammanhangets skull upprepan
de en del af hvad redan sagts. 

I. En kyrka uppföres, bestående af torn, skepp och lägre 
apsidlöst kor.1 Material: kalksten och (sparsamt) sand
sten i huggna kvadrar. Å södra sidan af långhuset por
tal och Ivänne fönster, samlligarundbågiga. (Finnas ännu 
bevarade. Ej synliga å fig. 1.) Takkonstruktion: "öppen" 
takstol med bågsträfvor. 

1 Att kyrkan sannolikt haft apsidlöst kor, sluter jag ex analogia med livad 
som varit fallet vid andra Närkeskyrkor — jfr nedan. 
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II. Koret rifves. Skeppets östra gafvel likaså. Dess lång
sidor utdragas till sin nuvarande längd och ny östgafvel 
uppföres. Den tillbyggda delen får å södra sidan ett 
fönster, likt de gamla (bevaradt, ej synligt å fig. 1) samt 
ett taklag med takstolar af enkel typ (C). Brädplafond 
anbringas i hela kyrkan. 

III. I skeppet slås tre ribblösa krysshvalf på stick. Mate
riel: kalkstensflis. De uppbäras af ensprångiga pilastrar.1 

Fig. 9. Takstolarna 1—4 frän väster, sedda frän öster. De senare inskjutna 
takstolarna af typ B ha utelämnats. 

IV. Denna period omfattar tiden efter hvalfslagningen. Det 
viktigaste, som nu sker, är att tornet får ny huf i barock 
samt att ett bredt kor med tresidig afslutning i öster 
bygges 1724. I samband härmed rifves östgafvelns roste 
och uppbrytes en stor triumfbåge i väggen därunder. 

Beträffande sakristian sä kan man på vinden öfver den
samma förvissa sig om, att den är uppförd under någon af 
perioderna III eller IV. 

1 Tvänne afbildningar af kyrkans inre förekomma i Kult och Konst 1908, 
sid. 153 ff. — När hvalfven slogos, kan jag ej afgöra. De målades 1617. 
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Genom något arbete öfver norska stafkyrkor, främst Die-
trichsons De norske Stavkirker, kan man utan svårighet öfver
tyga sig om, att Knista kyrkas äldsta takkonstruktion (fig. 9) 
i väsentliga delar öfverensstämmer med den som återfinnes 
uti nästan alla stafkyrkor i Norge. Till belysande häraf hän
visar jag till fig. 10 och 11 samt meddelar ett kort utdrag ur 

den generella delen af Dietrichsons 
framställning: 1 

"Hver tagstol bestaar af et par 
sperrer (rcefrvidir), der sammenholdcs 
af et par undersperrer (med hvilke de 
danncr saksform) og af en tvaers över 
disse sidste gaaende hancbjelkc, der 
sammen med undersperrerne danner, 
hvad man med et nyere navn kalder 
"kjolbucn", der er den egentlige bin
der i denne tagkonstruktion og dens 
stserkeste punkt.. . Undersperrerne . . . 
afstives indbyrdes ved omveendte knaer, 
med buer, der stottende sig lill tag-
stolsvillens fjcrde side, vender sine ar-
mcr opad . . . Da lagslolcn i vore 
stavkirker oprindelig altid har vaeret 
oben og altsaa synlig nede fra kir-
ken, har dette parti vistnok, isaer ved 

kunstig belysning, vaeret af eiendommclig virkning." 
Viktiga olikheter finnas dock mellan vårt tak och den 

norska stafkyrkans. Det förra har aldrig haft kroppås, det se
nare äger i regeln sådan. Där gå undersparrarna ned till 
"tagstolsvillen" (den ofvan "staflcgjan" liggande stocken) och 
stöda mot denna, i Knista åter sluta ändarna elt stycke från 
takstolsfoten och fästas blott genom pinnar vid de egentliga 
spärrarna. — Olikhet råder äfven beträffande betäckningen. 
"Paa de henover sperretaget (rafr) lagte horisontale aaser 

1 A. a. sid. 24 ff. 

Fig. 10. Norsk st af kyrka 
(Gol, Hallingdal). 

(Efter Seesselberg.) 
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(åsar) hviler tag-
plankerne . . . u l 

I Knista löpa de 
sistnämnda i kyr
kans längdrikt
ning — ej såsom 
i Norge parallellt 
med spärrarna — 
åsar bli därför 
obchöfliga. All
denstund iKnista 
samtliga spärrar 
äro bevarade,kan 
med säkerhet af-
göras, att ingen 
annan anordning 

ursprungligen 
funnits. 

De norska tak
stolarna äro ur 
statisk synpunkt 
idealiska.Vatten-
takets sidotryck 
är nämligen, lack 
vare konstruktio
nen reducerad! 
till ett minimum. 
I Knista äro samt
liga underspar
rar, som sakna 
stödben, (d. v. s. 
i takstolarna 3— 
6 från väster), 
nästan funktions-

1 A. a. sid. 25. 

Fornvännen 1910 

Fig. 11. Norsk stafkyrkotakstol (Aal, Hallingdal.) 
(Efter Seesselberg.) 

13 
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lösa på grund af anordningen med deras nedre ändar, hvar
för man ock i senare tid här och hvar måst insätta proviso
riska stöd. 

Resultatet af vår undersökning blir, att takkonstruktionen 
i Knista kyrka är lånad från stafkyrkobyggnadskonsten, hvars 
anordningar utan synnerlig omtanke anpassats för stenkyr
kans behof. I öfverensstämmelse härmed betraktar jag longi-
tudinalstockarna som takstolsvillar, lyftade från sin egentliga 
plats på "staflegjan", här motsvarad af det yttre väggbandet 

lutet verkligt stafkyrkotak har bevarats i vårt land. Knista-
takct, intressant i och för sig, synes mig därför förtjäna sär
skild uppmärksamhet. 

Kyrkorna å Närkes slättbygd synas ha bildat en grupp, 
hvars grundtyp, af få något så när bevarade monument — 
t. ex. Mosjö och Edsberg^ — att döma, har uppvisat torn 
med gluggar, delade af originellt formade kolonettcr, skepp 
ofta med en enkelt ornerad portal samt elt lägre, apsidlöst 
kor. Material: kalk- och sandsten. 

I allmänhe! förefalla dessa romanska småkyrkor hafva till
kommit på ungefär samma tid. Denna byggnadsperiod torde 
i stort sedt ej afslutats senare än vid 1200-talets midt, men 
sannolik! tidigare. Redan under 1200-talets förra hälft råder 
nämligen en liflig byggnadsverksamhet vid Örebro Nicolai-
kyrka i unggotisk anda, ehuru delvis med senromanska de
korationsformer.- Samtidigt bygga cistercienserna i Riseberga 
och vid århundradets midt utföra de omfattande om- och ny-

1 I Edsberg har utvecklingen varit analog med den i Knista: Koret 
har med bibehållen östgafvel gjorts lika högt och bredt som skeppet. — Se 
en uppsats af förf. i Svenska Turistföreningens Årskrift. 1911. 

2 Observera likheten mellan kapitälsornamentiken ä korets södra rund
pelare och sådan uti Mariakyrkan i Visby (t. ex. portalen i Swertingska ka
pellet) och domkyrkan i Linköping, (t. ex. halfkolonncn å. v. sidan af n. pe
laren i 2:dra pelarparet v. om midtkvadraten) ä dessa ställen tillhörande år
hundradets första tredjedel. Jfr. Roosval i Arktos 1909, sid. 233 ff. och 
Romdahl, Studier i Linköpings domkyrkas byggnadshistoria, sid. 8. ff. 
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byggnader vid äldre småkyrkor i landskapet, t. ex. Glans
hammar och Sköllersta (sakristian)1 — Tiden omkring 1250 
synes sålunda bli en terminus ante quem för Knista kyrka 
och dess äldsta takstol. 

Förekomsten af en "stafkyrkolakstol" i en stenkyrka an
tyder at! uppförande! af denna sannolik! ägt rum vid slaf-
kyrkotidens slu! i den traklen. Ett ytterligare stöd för denna 
uppfattning är, att i den med Knisla ungefär samtidiga Mosjö 
kyrka talrika lämningar af en äldre stafkyrka anträffats som golf-
plankor. De romanska småkyrkornas byggnadsperiod var tyd
ligen en tid af ringaktning för den gamla stafkyrkobyggnads-
konsten. Intressant är dock, att man äfven vid Mosjö sten
kyrka synes ha föredragit "öppen" takstol, ehuru af en art, 
som är känd äfven från andra delar af vårt land.'2 

Hvad som kunde vara att tillägga om Knista-takstolens 
betydelse för vår kännedom om Sveriges äldsta träarkitcktur, 
må lämnas åt det stora verk öfver svenska stafkyrkor, som är 
under utarbelande af andra händer.— Rika fynd ha ju visat, 
att i Sverige en stafkyrkobyggnadskonst frodats, som måst 
vika för en af kontinentala traditioner buren arkitcklur med 
sten och murbruk. Att urgammal färdighet i träornamentik 
beredde sig en fristad i den nya storhetens hägn är allom be
kant; att staf kyrkobyggnadskonstens konstruktiva element kunde 
— såsom i Knista — tillfälligtvis ackomoderas för de nya behof-
ven, är däremot ett i vårt land hittills ej beaktadt förhållande. 

1 Å båda dessa ställen förekomma krysshvalf af kalkstensflis, slagna 
pä stick och burna af ribbor med kvadratisk genomskärningsyta, utgående 
frän kolonetter af en form, typisk för cistercienserarkitekturen. — Hvalf med 
ribbor af enahanda art ha å andra ställen i värt land visat sig tillhöra år
hundradets midt. 

2 Jfr t. ex. Janse i Sv. Fornminnesföreningens Tidskrift, XI. 
Mosjö-takstolen har en längsgäende planka, jfr fig. 2 a ibid. — Frågan 

om dessa takstolars "öppenhet" stär dock under debatt. 




