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Tensta kyrkas proportionering 

Av G u n n a r Redel ius 

Tensta kyrka i Uppland är känd för sin särpräglade arkitektur och 
sina muralrnålningar. En annan omständighet som givit kyrkan be
römmelse är att de ursprungliga takstolarna finns bevarade i orubbat 
skick ovanför tegelvalven. På kyrkvinden kan man få en uppfattning 
om det ursprungliga kyrkorummets karaktär och storslagna verkan. 
De smäckra takstolarna med sitt bärverk för tunnvalvet, de vitfogade 
tegelmurarna med en elegant blindering i öster, dunklet som bryts 
av ljuset från västgavelns rundfönster — allt ger ett mäktigt intryck 
från kyrkans byggnadstid. Per-Olof Westlund har med stor omsorg 
studerat takstolarnas mått och konstruktion och har härmed givit en 
utgångspunkt för hela kyrkans proportionering.1 Det kan med fog 
misstänkas att särskilda beräkningar legat till grund fiir kyrkans mått-
sättning, och Westlund gör också ett intressant försök till tolkning av 
kyrkorummets plan. 

Westlund gör med flera forskare gällande att den ursprungliga 
kyrkan omfattat endast första och andra traven, men vid närmare stu
di um är denna tanke inte helt övertygande.- Beträffande kyrkans 
måttsättning säger han inledningsvis följande: »Söker man bilda sig 
en uppfattning om de schematiska beräkningar som legat till grund 
för kyrkans proportionering, visar det sig att långhusets formning 
varit utgångspunkten.» — Att beräkningarna varit schematiska fram
går dock inte a priori, ej heller att långhusets proportionering varit 
utgångspunkten. Vidare uppger författaren att »Långhusets bredd 
1 P .O. Wesilund, En upplandskyrkaa gotiska träuinnvalv. Undersökning rörande 
proportioneringsmetoder i Tensta kyrka, i: Fornvännen 1944, s. 16 ff. 
- Westlund talar DIM »tydliga spär efter den bortbrutna ursprungliga västgaveln». 
men härmed avses sannolikt den stora tcgclbäge sum man varit tvungen att bygga 
tvärs över kyrkorummet som vederlag för valvens göreielbågar. Bagens oregelbundna 
ovansida kan möjligen ge anledning till nämnda iakttagelse, men faktum att läng-
murarna ovanför tegelvalven saknar alla spär av bortbrutet murverk gör att WeaUunds 
asikl knappast torde kunde upprätthållas. Kyrkan har i stället byggts i två etapper 
efter en ursprunglig plan, — Dessa frågor har närmare behandlats av G. Redelius, 
Tensta kyrka och dess proportionering, 1964 (stencil). 
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Fig. 1. »Gyllene snittet» har sin geometriska tolkning i cir-
krlns (emdelning. Flera geometriska konstruktioner är möj
liga. — The "golden section" has its geonietrical interpretation 
in the division of lhe circle into five parts. Several geo-
meliieal conslriiclions are possible. 
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Fig. 2. De-n regelbundna femhömingen och dess diagonalei 
innehåller en serie av sträckor me-el gyllene snillets propor
tion (dubbla linjer). — The- re-gular pentagon and ils diago
nala eemtain a series of areas wilh lhe proportions of the 
nolikii section (double lim-s). 

utgör något mer än 5/8 av längden, dvs. planen är i stort sett pro
portionerad enligt gyllene snittet». — Huruvida gyllene snittet legat 
till grund för långhusets proportionering kan dock ej utan vidare av
göras. Här kan endast konstateras att långhusets längd och bredd 
ungefär överensstämmer med gyllene snittets proportion. Det av \\'est-
lund studerade långhuset är som ovan antytts dock endast en del av 
det ursprungligt planerade. Ur metodisk synpunkt kan det inte heller 
uteslutas att flera olika beräkningar kan resultera i proportionen 5/8, 
varför tanken att gyllene snittet kommit till användning på intet sätt 
är styrkt. 

Westlund anför vidare: »Korets proportioner bygga på långhusets 
(man måste vid studiet av koret inräkna triumfbågsmurens tjocklek 
i korets längdmått).» — Utan argumentation förefaller dessa påstå
enden mindre övertygande. Det kan inte heller anses vara klarlagt 
att långhusets mätt varit utgångspunkten. Kanske är det i stället tro
ligare att förhållandet är det omvända. Koret såsom kyrkans huvud 
har varit bestämmande för långhusets mått. Vidare framhålles att »Ko
rets totala längd är = långhusets bredd» . . . I korets totala längel in
räknar Westlund en snedställd strävpelare, men tanken att eu sådan 
perifer byggnadsdel ingått i korets rums- eller volymsproportionering 
förefaller mindre övertygande. Ytterligare påpekas att »triumfbågens 
höjd är = korets bredd». — Här förbises att triumfbågen ursprungli
gen haft en högre, spetsbågig resning. Den har sekundärt fått en 
rundbågig form för att möjliggöra valvslagningen i koret. 
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Fig. 3. Tensta kyrka, plan. Korkvadratens sida, långhusets bredd och längd förhåller 
sig som 3 : 4 : 9 . Detta kan ges en talsymbolisk betydelse. — Tensta Church, plan. The 
measurements ot the side ot the chancel quadrate, the width of the näve and its 
length are in the proportions 3 : 4 : 9 . A numerical-synibolical significance can be as
signed to this. 

Huvudsyftet med Westlunds uppsats är dock inte eu analys av kyr
kans plan utan i stället ett försök att tolka trätunnvalvens konstruk
tion och proportioner. Författaren framhåller att »Bestämningen av 
valven har tydligen gått till på följande sätt». — »På en baslinje, gående 
från anfang till anfang, har uppritats en likbent triangel, vilkens sida 
är lika med 3/4 av basens längd. Denna triangels höjd tages till höjd 
för valvet.» — Westlund har dock underlåtit att utföra den viktiga 
bestämningen av valvbågens medelpunkt och därmed radie. Mitt-
pnnktsnormalen till en corda måste konstrueras. Det hela låter sig 
göra på ett papper, men en allvarlig invändning är att den antagna 
konstruktionen inte infogas i något system eller är ur geometrisk 
synpunkt helt övertygande. Detsamma torde gälla den presenterade, 
likartade tolkningen av korvalvets proportionering, en metod som 
resulterat i »en alldeles särskild resning hos valvet, en resning som 
direkt svarar mot gotikens tendenser».' 

11 Bland Westlunds övriga iakttagelser kan noteras att länghiisinurarnas höjd nära 
motsvarar höjden i en liksielig triangel med kyrkorummets bredd som sida. Läng-
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Westlunds tolkningar har accepterats av Folke Nordström.4 Tanken 
att långhusets proportionering är grundad pä gyllene snittet har sär
skilt understrukits av denne författare, men Nordström går längre än 
så och sammanfattar: »Hela denna kyrka var konsekvent proportio
nerad efter gyllene snittet, dvs. det ungefärliga förhållandet 5/8.» 
— Även Nordström har tänkt sig långhusets mellanvägg som ur
sprunglig västgavel och anser bl. a. att »Kyrkans yttre längd utan 
trapptorn tycks ha varit utgångspunkten för konstruktionen. Dess 
mått förhåller sig som 8 till 5 till långhusets inre längd (med l/a kor
väggen inräknad).» — Sammanställningen av ett utvändigt mätt och 
ett invändigt förefaller dock mindre övertygande och detsamma torde 
gälla tanken att kyrkans yttre längd skulle vara utgångspunkten för 
den inre proportioneringen. Nordström bortser från kausala samman
hang, t. ex. av en yttre måttsättning följer en inre osv., och detta för
rycker onekligen värdet av hans undersökning. Författaren har med 
betydande uppfinningsrikedom uppletat många mått som kan sam
manställas i proportionen 5/8, dock utan något logiskt system eller 
övertygande sammanhang.3 Framställningen avslutas: »Det torde med 
full tydlighet framgå av denna undersökning med vilken omsorg kyr
kan konstruerats. Den vackra arkitekturen bygger på ett väl utvecklat 
system vad mätt och proportioner beträffar.»" 

Nu skall det gärna erkännas att frågan om en medeltida byggnads 
proportionering är för oss alla ett otacksamt forskningsfält. Alla tolk
ningsförsök är och förblir spekulationer med mer eller mindre san

husets gavelröste uppges utgöra »ej fullt en liksielig triangel». I detta fall har för
fattaren tillätit sig en approximation på upp till 10%. 
4 F. Nordström, Tensta kyrkas arkitektur. De medeltida om- och tillbyggnaderna och 
kyrkans ursprungliga proportionering, i: Uppland 1951, s. 26 tf. Jfr densamme, Tensta 
kyrka, i: Upplands kyrkor bd IV, Uppsala 1951, s. 40 ff. 
3 Vad den yttre proportioneringen beträffar har Nordström funnit att den överens
stämmer med gyllene snittet i följande fall: Kyrkans längel med trapptorn—kyrkans 
bredd me-d sakristia; långhusets höjd frän mark till taknock—länglmscts bredd; lång
husets bredd—långhusväggens höjd över sockeln; korets höjd från sockel till taknock— 
korets bredd. I kyrkans inre anses gyllene snittets proportion finnas i följande mått: 
Långhusets längd (med halva korväggen)—långhusets bredd; långhusets böjd—långhus-
väggens höjd; långhusväggens höjd—trätunnvalvets höjd; bredden av de tre blinde-
ringarna på östgaveln—mitthöjden av samma blinderingar», a.a. s. 34, 36. 
" Jfr I. Hansson, Sankt Jacobs medeltidskyrka på Norrmalm, i: Samfundet Sankt Eriks 
Årsbok 1958, s. 79. I jämförelse med Tensta kyrka gör författarinnan gällande att 
S:t Jacobs kyrka, byggd omkring 1310, i sina liiiviieliiiått haft gyllene snittets mått
förhållanden. 
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Fig. 4. Tensta kyrka, sektion av lång-
huset Höjd ad figuram triangularem. 
— Tensta Church, section of näve. 
Height ad figuram triangularem. 

Fig. 5, Tensta kvrka, sektion 
av koret.' Höjd ad Iriangu/um. 
— Tensta Church, section ot 
chancel. Height ml triangu-
lum. 

Vig. 6. Jumkils kyrka, sektion av 
långhuset. Höjd ad triangulum, 
Jiimkil Church, section of näve. 
Height ad triangulum. 

Fig. 7. Lena kyrka, sektion av 
långhuset. Höjd ad triangu
lum. — Lena Church, section 
of näve. Height ad triangulum. 

u-
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Fig. 8. Börje kyrka, sektion av 
långhuset. Höjel ad quadratum. 
— Börje Church, section of näve. 
Height ad quadratum. 

r 
lig. 9. Söderby-Karls kyrka, sek
tion av långhuset. Höjd ad 
quadratum. — Söderby-Karl 
Church, section of näve. He-iglii 
ad quadratum. 

Fig. 10. Viksta kyrka, sektion 
av långhuset. Höjd ad i/uadra-
tum. — Viksta Church, section 
ol näve. He-ight ad quadratum. 

Fig. 11. Vendels kyrka, sektion av 
langhuset. Heijel ad figuram tri
angularem, — Vendel Church, sec
tion of näve. Height ad figuram 
triangularem. 

U -
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nolikhet. På detta omräde kan vi aldrig nä sanningen. Lika litet som 
vi i den medeltida konsttraditionen kan läsa tankarna bakom far
merna, lika litet kan vi med visshet läsa de tankar och resonemang 
som legat till grund för en byggnads mättsättning. Det måste också 
erkännas att de rent praktiska svårigheterna för mättstudier kan vara 
mycket stora: matobjektens stundom fragmentariska tillstånd, svårig
heter att nå vissa mätpunkter eller att göra korrekta avläsningar. Inte 
heller vet vi någonting om den grad av noggrannhet med vilken 
avsedda mått satts ut och blivit förverkligade. Härav mäste inses det 
vanskliga i att lägga centimeter till centimeter och på grundval av 
rent numerisk analys söka nå ett resultat. I nedan framlagda tolk
ning har vi i stället försökt finna ett system eller en bärande tanke 
som kan ha varit bestämmande för kyrkans måttsättning. Det kan 
därför hävdas att inga mått behöver stämma på centimetern när. Det 
väsentliga är att ett rimligt system framträder. Först när valet står 
mellan tvä eller flera principer torde man ha anledning att ta aktuella 
mätt under noggrann prövning.7 

Av geometriska problem är det s. k. gyllene snittet i hög grad klas
siskt. En sträckas harmoniska delning var föremål för ett ivrigt stu
dium av antikens lärde och har sannolikt även under medeltiden haft 
stor betydelse. En rät linje säges vara delad efter gyllene snittet om 
dclningspunktcn delar sträckan i en mindre del (a) och en steine 
del (b) så att den mindre förhäller sig till den större som den större 
till hela sträckan ( a + b ) . Denna likhet kan omformas till en algebraisk 
ekvation, som ger en lösning a /b = 2/( K5 + 1). Härav framgår att del-
ningsförhällandet är irrationellt, dvs. det kan inte bestämmas med ett 
exakt talvärde. Det kan approximeras till 0,(118, vilket nära överens
stämmer med 5/8 = 0,625. Sin geometriska tolkning har gyllene snittet 
i cirkelns femdelning, som ger den regelbundna femhörningen, vars 
diagoualer bildar den femuddiga stjärnan, pentagrammet. Särskilt 
denna figur har under tidernas lopp haft stor betydelse, och båda 
var för antikens pythagoréer av största vikt.8 De använde pentagrammet 

7 De uppmätningsritningar som ligger ull gruml för undersökningarna av Tensta kyrka 
är utförda 1913 av John Anchert i skala 1:100. För övriga kyrkor har använts sche
matiska ritningar av Erik Lundberg, publicerade i skala 1:3110, i: Byggnadskonsten 
i Sverige under medeltiden 1000-1400, Stockholm 19)0. 1 flera fall har viktiga mätt 
kompletterats och kontrollerats på respektive monument. 
" Här och för närmast följande framställning hänvisas till Fr. Macody Lund, Ad 
quadratum, Krisdania 1919, s. 129 ff. 
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bl. a. på brev som hälsnings- och gemenskapstecken. Figuren fick ka
raktären av en trosformel och ansågs vara själva nyckeln till univer
sums harmoni. Därför betraktades geometrin som en gudomlig veten
skap, vars mysterium var uppenbart endast för den invigde. I gotikens 
katedralbyggande förekommer pentagrammet som stenhuggarmärke, 
men det har också i folktron långt fram i tiden fått en rent magisk 
betydelse som skyddande tecken mot onda makter." 

Själva benämningen gyllene snittet, sectio aurea, finns belagd först 
i början på 1500-talet. Vid samma tid förekommer ocksä uttrycket 
proportio divina, och med detta namn har man velat understryka del
ningens gudomliga väsen. En medeltida uttolkare av den antika geo
metrin, Campanus från Novare (1200-talets andra hälft) återger Euk-
lides definition enligt följande: direcla linea rationalis extrema et 
media ratione secta fuerit: u t rumque segmentorum irralionale est 
appelalurque apotomé (när en rät linje delas i ytter- och mellan-
förhållande är vart och ett av styckena irrationellt, och det kallas 
apotomé). Här användes ett grekiskt ord för avskärning, delning. 
Någon särskild benämning var inte känd för Euklides, troligen ej 
heller under medeltiden. Under medeltiden har gyllene snittets teori 
sannolikt varit känd för matematiker och filosofer, medan däremot 
själva delningsförhällandet varit mera allmänt känt i pentagrammets 
form. I denna geometriska figur fanns en övernaturlig och gudomlig 
kraft, som torde ha gått förlorad i den enkla sammanställningen av 
måtten 5 och 8. Det irrationella, obestämbara i gyllene snittet, kände 
man till under medeltiden, däremot inte irrationella tal. Nämnde 
Campanus tolkar t. ex. Euklides med följande ord: quod 11 secondi 
proponit faciendum in linets: demonsirat hoc impossibile esse in 1111-
meris (vad Euklides i bok 2 : 1 1 föreslär att göra geometriskt visar 
han är omöjligt i tal). Det synes därför orätt att hävda gyllene snittet 
i en medeltida byggnads proportionering utan att samtidigt redovisa 
en geometrisk tolkning. 

Att geometriska beräkningar legat till grund för många medeltids-

" IVntagram finns t. ex. på kyrkporten i Leksanels kyrka och på storklockan i C.öl 
lunda, Västergötland. Se F. Dahlby, De heliga tecknens hemlighet, Malung 1957. s. 85 
och M. Amark, Sveriges medeltida kyrkklockor, Uppsala 1960, pl 69. — Fönster me-el 
gotiskt masvcrk innchällande fempass finns i Håtuna kyrka, Uppland, vilket antyder 
att cirkelns fcmdclning eller gyllene snillet varit känt för uppländska kyrkobyggare 
viel tiden omkring 1300. Endasl fragment är bevarade, numera inmurade i sakrislians 
fönster. 
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kyrkors proportionering har vi starka skäl att antaga, även om vår 
kunskap i frågan är vag och bräcklig. Som bevis pä geometrins använd
ning för proportionering kau anföras en bevarad diskussion från 1398 
i samband med uppförandet av domen i Milano."' Vid en kritisk 
t idpunkt i byggnadsarbetet hade tillkallats mäster Jean Mignot från 
Paris, och på dennes kritik av konstruktionen invände de ansvariga 
att geometrins vetenskap här inte hade nägon plats, eftersom veten
skap är ett och konst ett annat (. . . quod scientia geometriae non 
debet in iis locum habere eo quia scientium est unum et ars est 
aliud). Härpå svarade fransmannen: — Konst utan vetenskap är 
ingenting (ars sine scientia nihil est). Redan några år tidigare hade 
man ställt sig frågande till kyrkans höjd eller resning, huruvida kyr
kan utan att medräkna uppförandet av tornet borde resa sig ad quad
ratum eller ad triangulum. De ansvariga förklarade att hon kunde 
resa sig ända till triangulum eller ända till figuram triangularem, 
men icke längre. Tillkallad inhemsk fackman var Gabriele Storna-
locho frän Piacenza, erfaren i geometrins konst (expertus in arte geo
metriae). Dessa kontinentala förhållanden och denna sakkunskap har 
sannolikt aldrig haft sin motsvarighet på våra breddgrader, men in
tressant är att flera kyrkor på Gotland synes ha höjdproportionerats 
efter en halv liksidig triangel säsom Jonny Roosval påvisat.11 Iwar 
Andersson har studerat måttrelationerna i ett antal romanska kyrko
byggnader och funnit att långhusets längd och bredd ofta förhåller 
sig som 1,7 : 1. Andersson preciserar relationen till 1,732 : 1, dvs. 1/3+ I, 
förhållandet mellan höjden och halva basen i eu liksidig triangel. 
Iakttagelsen är intressant, eftersom just detta talförhällande övertygar 
0111 eu geometrisk utsättning av planen.1- Geometrin var en av 
disc iplinerna i den medeltida universitetsundervisningen. Till tidens 
bildning hörde kunskap i geometri. 

Även inom teologien och filosofien förekom ett geometriskt tän
kande under högskolastiken. En ofta återkommande definition på 
guclsbegreppet var tanken på Gud som en obegränsad eller ofattbar 

'" Macoelv Lund, a.a, s. 2 f. — Jfr /,. Beltrami t il duomo di Milano, Milano 1964. 
s. 51, 69 ff. 
" J. Roosval, Den kyrkliga konsten under medeltiden, i: Boken om Gotland I. Min
nesskrift me-el anledning av Gotlands återförening me-el Sverige- genom freden i Brönise-
bro den 13 aug. 1645. Stockholm 1945, s. 274 f. 
12 I. Andersson, Kyrkorna i Stenåsa och Halltorp. Antikvariskt Arkiv 14. l.unil 19(10. 
s. 37 ff. 
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(intelligibilis) sfär, i vars centrum han är, men vars omkrets är ingen
städes (deus est sphaera infini/a cuius centrum est ubique cinintt-
ferentia vero nusquam).VA Hos mäster Eckhardt finns en geometrisk 
mystik och symbolism, som kan föras tillbaka till Augustinus. Eck
hardt tänker sig t. ex. att Guds boning är de i hjärtat ödmjuka. Denna 
ödmjukhet blir hans bonings upphöjdhet, blir också centrum i en 
cirkel, eller en pol, om man tänker sig cirkeln roterad till ett klot, 
eller omvänt, om klotet projiceras på en slät yta så blir det av polen 
ett centrum.'4 Den i sin utsträckning begränsade cirkeln, till skillnad 
frän sphaera infinita, var hos Eckhardt symbolen för allt ändligt men 
också för människosjälen.1 ' ' Härmed antydes medeltidens sätt att i 
många fall klargöra begrepp och deras sammanhang med geometriska 
uttryck. Geometrin har förvisso haft sin betydelse. 

En med geometrin nära förbunden kunskap var läran om talen och 
deras symboliska betydelse. Talmystik och talsymbolik odlas under 
antik tid av uypythagoréerna och inom gnosticismen.1" Den senhelle-
nistiska talmystiken togs upp av den kristna traditionen och bearbe
tades av kyrkofäderna. Augustinus gav den ärvda kunskapen ett nytt 
innehåll och en ny auktoritet. En strävan var att utforska de heliga 
skrifternas gudomliga och kosmiska hemligheter, och här var talen av 
stor betydelse.17 Framträdande var tanken på överensstämmelse mel
lan en fysisk och en andlig verklighet. Den himmelska skapelseord
ningen hade sin motsvarighet på jorden. Medeltidens talmystik hade 
en lång tradition bakom sig och var därför en i hög grad sammansatt 
företeelse, men de olika elementen hade bringats till samstämmighet. 
Österländsk mystik och grekisk filosofi hade förenats i ljuset av den 
enda sanna tron. Tillvaron ansågs uppbyggd efter en kosmisk plau, 
och allt styrdes efter gudomliga principer med talen som orubbliga 
element. Kyrkan själv formade och utvecklade tanken på ett kosmiskt 
mönster, i vilket allting var inneslutet. En av medeltidens största 
teologer, franciskanermunken Bonaventura (d. 1274) uttrycker dog-
mat: nihil in universo est inordinatum (ingenting i universum är 
oordnat). 
13 D. Mahnkc, Unendliche Sphiire und Allmitleljiunkl, Halle/Saale 1937, s. 144 ff. 
" Mahnke, a. a. s. 149. 
'••' Mahnke, a. a. s. 158. 
" P. Frieseiihalm, Hellenistische Wortiahlenmystik im Neuen Testament, Leipzig/ 
Berlin 1935. 
17 V. F. Hopper, Medieval number symbolism. Itt sources, meaning and influence on 
thought and expression, New York 193H. 
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Vid ett försök till tolkning av Tensta kyrkas mått hopar sig en 
rad frågor: vilken måttenhet har använts, vilka mått är primära, vilka 
är sekundära, med vilken grad av noggrannhet har avsedda mått satts 
ut och blivit förverkligade, vilka kunskaper kan ha funnits hos dem 
som svarat för kyrkans planläggning osv? Nordström har gjort gäl
lande att en fot å 30 cm använts som måttenhet, och ingenting synes 
tala mot detta antagande.18 Vidare kan man fråga sig vilka mått som 
bör ges prioritet. Det är knappast rimligt att en byggmästare givit 
alla mått samma rang och värdighet, utan man torde ha utgått från 
antingen en iure eller en yttre måttsättning. — I det inre av kyrkans 
plan kan man finna ett talsymboliskt innehåll. Koret bildar en kvad
rat med en s ida=27 fot (8,1 m). Enligt medeltida uppfattning är en
dast första dekadens tal bärare av ett symboliskt innehåll, medan 
högre tal om möjligt bör upplösas i faktorer. Så har t. ex. betydelsen 
av de tolv apostlarna tolkats som Treenighetens förkunnelse i en fyr-
faldig värld (3 x 4).10 Talet 27 kan på samma sätt upplösas i 3 x 3 x 3 
eller 3 x q. 

Tretalet räknades i pythagoreisk tallära som det fullkomligaste av 
alla tal. Gud var en, men allt av Gud hade i sig ett inre, trefaldigt 
ursprung.-" I kristen tradition blev 3 det givna gudstalet. En av 1200-
talets stora tänkare, Albertus Magnus (d. 1280), ansåg Guds Treenig
het vara ofattbar för det mänskliga förståndet men uppenbarad i ska
pelsen genom rummets och tidens tre dimensioner.-1 Talet 3 har 
vidare sitt geometriska uttryck i triangeln på samma sätt som 1, enligt 
pythagoreisk tallära, representeras av en punkt och 2 av en linje.--' 
Särskilt den liksidiga triangeln har genom sin ideella och visuella 
fullkomlighet blivit symbol för det gudomliga. Talsymboliskt kan 
korets sidmått i Tensta kyrka tolkas som trefaldigt gudomlig (3 x 3 x 3) 
eller trefaldigt beständigt (3 x 9). Talet 9 har nämligen ansetts som be
ständighetens tal, ty i varje tal som muitipliceras med 9 blir siffer-
summan 9, dvs. talet 9 består.23 

Beträffande långhuset kan man konstatera att den inre längden är 

18 Nordström, Tensta kyrkas arkitektur, a.a. s. 34. 
"' Hoppcr, a. a. s. 99. 
2" Hoppcr, a. a. s. 42. 
'-' Hoppcr, a. a. s. 94. 
" Hopper, a. a. s. 35. 
• Hoppcr, a.a. s. 102. 
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81 fot (24,3 m), dvs. korets sidmått har trefaldigats.24 Talet 81 kan 
upplösas i 9 x 9, beständigheters beständighet. 81 har därför ansetts 
som evighetens tal.88 Långhusets bredd visar sig vara 36 fot (10,8 m), 
dvs. 4/3 av korets sida. Talet 36 kan upplösas i 4 x 9 , vilket 
talsymboliskt kan tolkas som fyrfaldig beständighet. Här framträder 
talet 4 som en ny faktor. Hos pythagoréerna betecknade 4 en kropp, 
dvs. uttryckte volymen eller rummet. En dominerande tanke under 
medeltiden men också tidigare är att talet representerar hela skapelsen 
eller den synliga naturen. Tanken finns i allmänna och uråldriga 
begrepp som de fyra väderstrecken, de fyra elementen, de fyra livs
åldrarna, de fyra kroppsvätskorna, de fyra dygderna, de fyra månfa
serna, de fyra årstiderna.28 4 kan sägas vara jordens eller den mänsk
liga tillvarons tal. Tensta kyrkas långhus kan antagas ha s. a. s. 
evighetens längd och jordens bredd. 

Som en sammanfattning av kyrkans planmått kan vi finna att de 
invändiga måtten är jämna multiplar av 9: korets sida 3 x 9, långhusets 
bredd 4 x 9 , dess längd 9 x 9 . Det är naturligtvis omöjligt att veta vilken 
betydelse kyrkans byggmästare eventuellt tillmätt dessa enkla sam
band. Här kan vi inte komma längre än till spekulationer. Klart är 
emellertid att ett tal under medeltiden betecknade något mer än ett 
antal. Varje grundtal hade sin djupa och symboliska betydelse, be
rikad och fixerad av århundradens tradition. Läran om talen var 
själva nyckeln till det mönster som format världen, ja en möjlighet 
att låta det gudomliga intellektet per enigmatem bli gripbart för 
mänskligt förstånd.27 

Beträffande kyrkans inre höjd och de ursprungliga trätunnvalvens 
form kan ett visst sammanhang påvisas. I långhusets sektion kan man 
inskriva ett geometriskt mönster, som är uppbyggt av två samman-
skrivna sexhörningar, vardera omskriven av en cirkel. Sexhörningens 
diagonaler jämte nägra hjälplinjer bildar ett mönster av liksidiga 
trianglar, vardera med sidan 9 fot. Ur detta mönster kan utläsas två 
stora, liksidiga trianglar. Triumfbågens bredd överensstämmer med 
det geometriska mönstret. Dessutom har Per-Olof Westlund konsta-

" Förhållandet synes vara detsamma i närbelägna Viksta kyrka. Korets bredd är dock 
densamma som långhusets. Jfr B. I. Kilström, Viksta kyrka, i: Upplands kyrkor bil H. 
Uppsala 1948, s. 154. 
• Fricsenhahn, a.a. s. 215. 
-" Hoppcr, a.a. s. 42, 91 ff. 
-T Hopper, a. a. s. 99. 
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terat att tuunvalvets centrum ligger ca 60 cm ovanför långmurarnas 
krön. Detta stämmer med den geometriska konstruktionen. Även i 
koret kan man inskriva ett geometriskt mönster. I sektionen ryms 
dock bara en stor, regelbunden sexhörning och en stor, liksidig trian
gel, vars övre spets bildar toppvalvets centrum. Trätunnvalvets form 
är noggrannt och skickligt klarlagd genom Per-Olof Westl unds upp
mätningar och den visar sig överensstämma med det geometriska 
mönstret. Med det teoretiska breddmåttet på 27 fot finner man att 
totalhöjden mellan korgolvet och valvets högsta punkt med ca 2% 
understiger det uppmätta. Motsvarande differens på drygt 1 % gäller 
för långhuset. Sammanfattningsvis kan man beträffande Tensta kyrkas 
proportionering finna ett enkelt, aritmetiskt samband i byggnadens 
invändiga planmått, som med rätt eller orätt kan ges ett symboliskt 
innehåll.28 Höjden har troligen bestämts av ett geometriskt mönster, 
och för att styrka detta antagande kan det vara på sin plats att granska 
måtten i några andra upplandskyrkor med trätunnvalv. Det har fun
nits åtskilliga sädana i Uppland.2" 

Vi har ovan nämnt att under 1300-talet diskuterades i Milano tre 
proportioneringssystem för kyrkans Höjd: ad triangulum, ad quadra
tum, ad figuram triangularem. Med hänsyn till den kyrkliga bygg
nadskonstens internationella förbindelser kan det anses icke osanno
likt att dessa begrepp varit kända även på den uppländska lands
bygden/"' De två första termerna har tolkats av Macody Lund.81 Med 
denne författares tolkning finner man att Jumkil och Lena kyrkor 
haft en inre proportionering ad triangulum, medan Börje och Söder-

" Den kyrkliga symbolikens betydelse1 redovisat av en Iransk lärd vid denna lid, (.uil-
launie Durand (cl. 1296), se-elan 1287 biskop i Mende i Langnedoc. I etl företal lill 
sill arbete framhåller han den religiösa mystikens djupa oeh outgrundliga källor och 
det faktum att den traderade kunskapen lör mänga är oförklarlig. — »Det är därför 
jag. biskop i den heliga kyrkan i Mende, vägar klappa pä kunskapens port med 
förhoppning au Davids nyckel skall öppna för mig och att Konungen skall föra mig 
in i mystikens rum. elär jag skall kunna begrunda ilen gudomliga förebild som visats 
för Moses på det heliga berget» . . . C.. Duranelus, Ralionale ilivinorum offirio)um. 
Häl refereras en fransk översättning med kommentar, Du symbolism les Églises ilu 
moyen age, Tours 1H47, s. 269 ff. 

-'•' I fr X. Sundquist, Trifolium och spclslrifoliiim i nägra kyrkor i Uppland, Uppland 
1961, s. 34. 

'•'" En strängt traditionsbunden, geometrisk proportionering inom engelsk kyrkoarkitek-
tur hävdas av B. G. Morgan, Canonic design in English mediaeval architecture, Liver
pool University Press 1961. — För denna litliiaiiiiaiivisning lackas varmt professor 
Göran Lindahl. 
31 Macody Lund, a. a. s. g. 
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Fig. 12. Tensta kyrka, 
author. 

i h l e . I. f o l . förf. Tensta Church floor tile, Photo. I>\ 

by-Karl proportionerats ad quadratum, möjligen också Viksta kyrka. 
Nägon tolkning av begreppet ad figuram triangularem är hittills icke 
känd, men i Tensta kyrkas långhus har vi funnit ett geometriskt 
mönster, som icke utan skäl kan ges denna benämning. Samma pro
portioneringsmönster finner man i den stilistiskt besläktade kyrkan 
i Vendel. 

Att geometriska proportioneringsmönster ej varit okända i Tensta 
visas till sist av en detalj: strax söder om dopfunten i kyrkans västli
gaste trave finns ett kvadratiskt golvtegel med ett inristat rutmönster, 
genomkorsat av diagonaler. Om golvteglet härrör frän kyrkans bygg
nadstid kan inte med bestämdhet avgöras, men det har sannolikt lagts 
på plats i samband med kyrkans förändring på 1430-talet. Intressant 
är emellertid att mönstret finns även hos den franska arkitekten Vil
lard de Honnecourt i dennes skissbok från 1200-talets mitt. Den geo
metriska konstruktionen innehåller en lösning pä problemet att av 
en given kvadrat konstruera en annan med dubbelt så stor yta (den 
mindre kvadratens diagonal blir den större kvadratens sida). Frågan 
har sannolikt varit ganska allmänt känd bland medeltidens byggmäs
tare men förekommer redan i en av Platons dialoger, Menon. Proble-
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met har också redovisats av Vitruvius.'12 Vad detta klassiska rutmönster 
haft för betydelse i Tensta är omöjligt att veta, men vi kan kanske 
se det som ett vittnesbörd om medeltidsmänniskans sätt att tänka 
i fasta system och normer. Det kan dock inte uteslutas att det geo
metriska mönstret markerats i golvet med någon särskild betydelse.33 

I den uppländska landsbygdsgotiken finns förvisso geometri. 

Summary 
Tens ta Church, about 30 km nor th of Uppsala, was built of brick at the end 

of the 131b century. It is renowned for its mura l paint ings and for the medieval 

roof construction, which is still in existence above the present brick vault ing. 

Tensta Church at one time bad a wooden barrel vaulting, as did many other 

churches in this par t of Sweden, though none bas been preserved to the present 

clay. P. O. West lund (1944) and F. Nords t röm (1951) have stated that the "golden 

section" was the basis for the p ropor t ion ing of tlie church, i.e. when compar ing 

certain measurements the propor t ion 5: 8 is obtained. Upon dose r scrutiny this 

hypothesis is not convincing. T h e golden section has its geometrical interpreta

tion in tlie division of the circle into five parts, and 110 other in terpreta t ion 

was known dur ing the Middle Ages. But though the propor t ion ing of the church 

cannot be explained by reference to the division ot the circle into five parts, 

it can on the o ther band by reference to o ther geometrical construetions. 

In the plan there are evidences of tlie applikation of numerical symbolism. 

T h e side of the chancel quadra te measures 27 feet (8.1 m). T b i s figure can be 

interpreted as thrice clivine (3 x 3 x 3) or thrice constant (3 x 9). Nine was regarded 

as the number of constancy, because when any digit is mul t ipl ied by it the 

sum of the cligits of the produet is 9, i.e. the number 9 is constant . T h e inter iör 

length of the näve is 81 feet (24.3 m), the width 36 feet (10.8 m). These figures 

can be resolved into 9 x 9 and 4 x 9 . In terms of numerical symbolism the cor-

responding measurement can be in terpre ted as the length of eternity and tlie 

breadth of the earth.—The internal height o t the church seems to have been 

propor t ioned in accordance with geometrical pat terns . T h i s also applies to the 

form of the original wooden barrel vault ing. In the näve a pa t te rn based 011 

two equilateral triangles can be discerned (Fig. 4). In the chancel a pat tern 

consisting of a large equilateral triangle exists (Fig. 5). Similar geometrical pat

terns can be discerned in many cross sections of o ther churches. He re we can 

:a ]. Gimpel, The cathédral builders. Evergreen Profile Book 21, New York/London 

1961, s. 126 f. 

i-'1 I Birgittas bönekammare (Sanctum Sanctorum] i Vadstena nunnekloster finns ett 
kvadratiskt golvtegel med dekor av »tvenne i lerformen in pussade rosenkransar». Möj
ligen har nunnorna läst sina böner just på detta ställe. Golvteglct har troligen lagts 
på plats etter 1580. — A. Lindblom, Johan III och Vadstena nunnekloster. Konst-
och kulturhistoriska anteckningar. Antikvariskt arkiv i(i. Lund 1961, s. 16 ff. 
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find two different height systems: ad triangulum (ecjuilateral triangle) and ad 
quadratum (isosceles triangle in a quadrate). 

Geometrical patterns were certainly known to tlie building of Tensta Church. 
This is clear from a detail in the western portion of the church. In the floor 
there is a tjuadratic floor tile with incised diagonals and parallel lines. The 
pattern embodies the solution of the problem of constructing from a given 
quadrate another with an area twice as large. This problem occurred in one 
of Plato's dialogues, Menon. It is reported by Vitruvius and also occurs in 
Villard de Honnecourt's sketch book from the middle of the 131b century. In 
Tensta its occurrence may have some special significance. 

3 — 704532 Fcr..vä:n;(>:i H. I, I971 


