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Fig. 1. Takstolen fotograferad mot väster. Foto G. Edgren 1972. 
towards the west. 

The roof miss vievvcd 

Några reflexioner över takstolen 

i en landskyrka i Uppland 

Under studier i medeltida takkonstruktioner har författaren gjort en närmare 
undersökning av bl. a, takstolen i Boglösa, en liten sockenkyrka belägen i södra 
Uppland. Nägra synpunkter på de därvid erhållna resultaten presenteras här ne
dan. 

Vid en mer ingående granskning av takstolen i Boglösa1 konfronteras man ge
nast med en mängd problem, som hiir samman med kyrkans byggnadshistoria. 
Utan att fördjupa sig i dess olika perioder kan man konstatera att takstolen utgör 
ett synligt bevis pä att en omfattande utbyggnad skett redan under ett tidigt skede 
av byggnadstiden. 

Kyrkan är sedan senmedeltiden välvd med fyra tegelvalv, som vilar pä kraftiga 
murpilastrar. Den medeltida takstolen visar emellertid att kyrkorummet dessför
innan varit täckt av ett betydligt högre trätunnvalv, som sträckt sig över hela det 
nuvarande kyrkorummet. Betydande rester av stommen (fig. 1) finns ännu beva
rade ovanför tegelvalven och på östgavelns insida kan man iakttaga rester av puts, 
som delvis följer tunnvalvets kontur. 

Tunnvalvets form har i genomskärning utgjort en hög rundbåge (fig. 2). Med 

1 Boglösa kyrka finns beskriven av Mats Amark i Upplands kyrkor -56, 1953, andra upp
lagan 1963 reviderad och utökad av B. I. Kilström. 
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Fig. 2. Boglösa kyrka, t.v. sek
tion av östpartiet, t.h. sektion 
av västpartiet. Uppmätning 
Sveriges Kyrkor, J. Söderberg 
1953, kalkerad och ändrad av 
G. Edgren. — Boglösa Church: 
left, section of eastern part; 
right, section of western part. 
Measurements from Sveriges 
Kyrkor, J. Söelerbcrg 1953, 
caleulated and amended by G. 
Edgren. 

Fig. 3. De urbilade stödbenen 
på sydmuren i kyrkans östli
gaste del. Foto G. Edgren 1972. 
— The hcwed struts on the 
south wall in the casternmost 
part of the church. 
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Vig. 4. Reglar för tunnvalvet, infällda och spikade i hanband och taksparrar. Foto G. Ed
gren 11.172. — Braces for lhe barrel vault, joinleel and sccured by nails and raftcrs. 

Fig. 5. Stödben och tass nedfällda i inre och yttre remstycke. Tassen har här kilals i 
det yttre remstycket för att motverka inskjutning. Foto G. Edgren. — Strut anel hammer 
beam inserted into inner and outer wall plate to counteract splaying. The hammer beam 
has been weclgeel in the outer wall plate to counteract splaying. 
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L 
Fig. 6. Skiss av takstolens nedre delar, t. v. i östpartiet och t .h . i västpartiet. G. Edgren. 
— Sketch of lower portions of roof truss; left, in the eastern part; right, in the western 
part. 

hjälp av urbi ln ing av s tödbenen (fig. 3) har man åstadkommit en hästskoformad 

effekt av samma typ, som återfinns bl. a. i Tens ta i Uppland . 2 Hantverksmässigt 

iir emellertid utförandet i Boglösa av betydligt enklare kvalitet. Stödben, takspar

rar och hanbjä lkar — de tvä s is tnämnda förenade med böjda virken : ! (fig. 4) — 

har til lsammans utgjort s tommen fiir inner takspanelen. För att erhålla den ön

skade cirkelformen har inte blott s tödbenen utan även taksparrar och hallbjälkar 

urholkats. Virket är pä en del ställen inte tjockare än att m a n k u n n a t få fäste för 

panelbrädornas spikar.4 Inga rester av panel taket finns dock kvar, endast enstaka 

kvarsi t tande spikar och häl efter övriga återstår. Pä vissa takstolar återfinns spik-

hål i dubbla rader, varav framgår att panel taket har haft en j ämnt löpande skarv. 

Med ledning härav kan panelbrädornas längd bestämmas.3 

Tunnvalvskons t ruk t ionen kan bäst studeras i kyrkans östra del, där den iir mest 

opåverkad av senare tiders ingrepp. Den vilar diir på ett yttre och ett inre rem-

2 Se P.-O. Westlund, En Upplandskyrkas gotiska trätunnvalv. Undersökning rörande 
proportionsmetoder i Tensta kyrka, i Fornvännen 1944 s. 16 ff. och G. Redelius, Tensta 
kyrkas proportionering, i Fornvännen 1971 s. 18 ff. Tensta kyrka har även beskrivits i 
Upplands kyrkor -42 av F. Nordström 1961 och N. Sundqvist 1970. 
3 Den böjda formen hos de sammanbindande delarna har troligen uppnåtts genom bas-
ning, ett förfarande, som man sannolikt var väl förtrogen med i en trakt där båtbyggeri 
bör ha förekommit. 
' Tjockleken är varierande, men ett flertal har uppniälts till endast 5 cm, 
5 På sydsidan t. ex. har panelhräilor kunnat beräknas till ca 460 cm:s längel. De- har 
sträckt sig mellan 6 takstolar. Takstolens bredd ca 11 cm, avståndet mellan dem ca 80 cm. 

19-725801 Fornvännen H. 3-4, 1972 
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Fig. 7. Stödben och tass med EOrstirkning för att motverka inskjutning. Foto G. Edgren 
1972. — Strut and hammer beam with reintorccment to counteract splaying. 

stycke. De smäckra stödbenen har fällts ned i det inre av dessa och infällningen 

ligger ungefär ett pa r cm innanför den del av remstycket, som gär i flykt med 

murl ivet (fig. 5). Härvid bildas en liten hylla pä remstyckets översida, vilken i sin 

tur t jänat som upplag fiir innerpane len (fig. 6). De båda remstyckena ligger fritt 

på murkrönen och är ej sinsemellan fölbundna. De har emellertid varit b u n d n a 

tvärs över kyrkan med tvä ankarbjälkar, se nedan. Ej heller finns någon synlig 

läsning av sammanhuggningen mellan tass och yttre remstycke. Sannolikt till töljel 

härav har konstrukt ionen inte blivit nog stabil, u tan en viss inskjutning har 

skett0 (fig. 7). Avsägningen av de tvärs över kyrkan liggande ankarbjä lkarna (lig. 

8) har skett i samband med tegelvalvens inslagiiing. De avtagna bjälkäi idarna7 

ligger ännu kvar nedmurade ca 10 cm i l ängmurarna och sammanhuggna med så

väl elet inre som yttre remstyckets undersida. Takstolens olika virken har i huvud

sak sammanfogats medelst överbladning halvt i halvt med stötsnitt och hållits i 

" För au förhindra denna inskjutning bar man i senare tid utnyttjat kraftiga, själv-
vuxet krökta virken som förstärkningar. Genom att haka den krökta änden över inre 
remstycket och spika fast den andra i taksparren har man åstadkommit en sammanhål
lande effekt (fig. 7). 
7 De avtagna bitarna återfinns mellan takstol nr 8 oeh 9 samt mellan 17 och 18 från 
öster räknat, säväl i nord- som sydmuren. I nordmuren ligger dessutom en bjälkänela mel
lan det i6:c och I7:c sparrparet. Någon motsvarighet i sydmuren har dock ej kunnat 
upptäckas. 



Smärre meddelanden 283 

Fig. 8. Plan av Boglösa kyrka. De streckade linjerna tvärs över kyrkan markerar de av
huggna ankaibjälkarnas ungefärliga läge. Det inritade koret är en ren hypotes. Upp
mätning Sveriges Kyrkor, J. Söderberg 1953, kalkerad och ändrad av G. Edgren. — Plan of 
Boglösa Church. The transversc lines mark the approximale sile ol the anchor beams. The 
rendcring of the chancel is partly hypothetical. Measurements from Sveriges Kyrkor, J. 
Söderberg 1953, calculated and amended by G. Edgren. 

läge genom spikning med järnspik. Dymlingar har inte kommit till användn ing 

vid tunnvalvskonstrukt ionen. 

T immermansarbe te t har inte varit av högsta kvalitet. Materialet , som genom

gående är furu, har i många fall utvalts u tan stiirre omsorg. En del taksparrar vi

sar fullkomligt omotiverade urholkningar , som knappas t kan uppfat tas anna t än 

som regelrätta felhuggniiigar. Samtliga virken är klent dimensionerade och ha r yt

terligare försvagats genom urbi ln ingarna för tunnvalvet . Senare förstärkningar ha 

visat sig nödvändiga. Man har sannolikt inte helt k u n n a t beräkna takstolens bä

righet. 

I kyrkans västra del har konst rukt ionen inle fått exakt samma ut formning be

roende pä att mura rna här är betydligt tjockare än i den östra. Övergängen frän 

tunna re till tjockare m u r a r ligger på et t avstånd av ungefär tvä tredjedelar av 

kyrkans längd österifrån räknat ; ytterliven ligger i linje med varandra och skillna-

19*-725801 Fornvännen H. 3-4, 1972 
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Fig. 9. Skarv i tredje travens 
sydmur. Foto G. Edgren 1972. 
— Joint in the SOUtfa wall of 
the third hay. 

den har invändigt huvudsakligen upptagits genom avsneddning. 8 Pä den bredare 

muren har stödbenen placerats längre ut på murkrönen (lig. 10) fiir att tunnval

vet pä sä salt skulle kunna någol sa n;lr lä samma bredd utmed hela kyrkan (fig. 

2). Längs såväl syd- som nordmurens inre liv löper i västpartiet ett remstycke med 

u thuggningar med ca 60 å 65 cm:s mel lanrum tör tvärgående bjälkar. I vissa fall 

finns dessa kvar Easl avtagna, i andra återstår endasl murknade rester. Dessa vir

ken tillhör dock ej tunnvalvskonstrukt ionen, u tan en tidigare takkonstrukt ion, 

vilken beskrives i det följande. En högre nivä pä murkröne t i väster elvs. uppmur-

ning mellan tassar och remstycken är en annan detal j , som markerar skillnaden 

mellan öst- och västparti . Uthuggningar och kvarsi t tande dymlingar i de reste

rande, avhuggna b jä lkändarna visar alt tidigare taksparrar varit lästa i en spetsi

gare lutningsvinkel (tig. 11). Kyrkan beir således före tunnvalvets tid ha varit 

täckt med ett lägre yttertak än det nuvarande . Över huvud tagel kan man i väst

part iet just i den del, som ligger ungefär mit t fiir vapenhuset , iakttaga en kon

centrat ion av förstärkningar och utbyten av virken. Detta förhållande kan bl . a. 

hänga samman med anslutningen av vapenhusets ganska höga tak" till själva kyr

kans och den därvid gjorda uppbry tn ingen . Västgaveln visar inga spår av att ha 

varit överputsad; Stenarna ligger i j ämna skilt med ulslrukua logar. 

Tunnva lvskons t ruk t ionen har emellertid inte utgjort det första inner taket i 

Boglösa, Västra delen torde under ett tidigare skede varit täckt med ett plat t tak 

eller möjligtvis haft öppen takstol. Därom vi t tnar resterna av de övertvärande 

bjälkar, som observerats på vinden. 1 kyrkans inter iör avtecknar sig ocksä tydligt 

i l ängmurarna i den västligaste traven strax under sköldbågainas hjässor rem-

stycken med avhuggna bjälkar (fig. 12). Säväl remstycken som bjä lkändar döljs av 

" Inne i kyrkan syns i tredje travens -.vilinm strax under skölelbägcn en kraftig skarv, 
som jämnats av nedåt väggen (fig. i)). Motsvarande parti av murkrönet sv ns ej pa vinden 
dä elet är dolt av tcgelvalvct. 
9 Även vapenhusets takstol är medeltida. Spär som t. ex. uthuggningar för borttagna 
hanband visar att omändringar varit nödvändiga då tcgelvalvct inslogs. 
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Fig. 10, Stödbenens placering pä 
muren i kyrkans västra del. 
Foto G. Edgren 1072. — Posi-
tioning ot the- smits on the 
wall head in the western part 
ol ilu- church. 

elet västligaste pilasterparet , men blir åter synliga i inti l l iggande trave. Inne i kyr

kan kan man även tydligt se hu r längmurarna förändrar bredd i tredje traven 

frän öster räknat (fig. 13). Efter såren i murverket löper tunnvalvets inre rem

stycken ob ru tna mot öster pä samma höjd från golvet som det plat ta takets. 

Av ovan beskrivna observationer kan man draga följande slutsatser. Den nu

varande kyrkans västra del, omfat tande i stort sett ungefär en treeljedel av den to

tala längden hiir ha utgjort själva kärnkyrkan. troligen ti l lsammans med ett se

nare rivet, smalare kor ev. förset) med absid1 0 (fig. 8). Kyrkans yttertak bar varit 

lägre än det nuvarande och själva kyrkorummet har — i varje fall i långhuset — 

läikis av ett plant inner tak eller möjligen halt öppen takstol. T y p e n hiir hemma i 

romansk tid och fiir denna dater ing talar även ett romanskt fönster, vars putsade 

nisch är fullt synlig från vapenhusets vind o t h vars igenmurade kontur markerats 

i syclmurens innerliv. Unde r ett senare skede har man gjort en betydlig utvidg

ning av kyrkan i det att man förlängt den ät öster med i r u n t tal två gånger 

långhusets längd. I samband därmed välvdes hela kyrkorummet med et t högt 

111 Det inritade koret är cn ren hypotes. En närmare undersökning faller utom ramen för 

denna uppsats. 
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Fig. I I . Uthug med kvarsittande dymling frän ett äldre yttertak. Foto G. Edgren. 

— Hcwing with peg from an earlier outer roof in silu. 

Fig. 13. T . h . Sydinuren i kyrkans tredje trave med den mot öster avsmalnande väggen. 
T . h. det äldre remstycket med avhuggen bjälke, t. v. tunnvalvets. Markeringen i muren 
utvisar platsen för ett romanskt fönster. Foto G. Edgren 1972. — South wall in lhe third 
bay of lhe church with the wall plate with cut tie beam, lett the wall plate of the barrel 
vault. The marking in the wall shows the site ot a Romanesque window. 
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Fig. 12. Nordmuren i kyrkans västligaste trave med rcmstyckc ocli avhuggna bjälkar från 
ett äldre innertak eller möjligen en öppen takstol. Foto G. Edgren 1972. — The north 
wall in the westernmost bay ot the church with wall plate and cut tie beams from an 
earlier inner roof or possibly an open roof t russ. 
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tunnvalv i enlighet med den nya tidens smak. Enligt gängse uppfattning torde 
denna smakriktning gjort sig gällande decennierna omkring 1300. 

Det är intressant att spekulera i hur en sådan ombyggnad kan ha gätt till. Tro
ligen har man börjat byggnationen frän öster efter att planen tör tillbyggnaden 
lagts ut. Sä snart man anslutit de nya murarna till de gamla, bör man ha rest tak
stolarna liir att så fort som möjligt få bygget under tak. Ungefär samtidigt kan 
man tänka sig att yttertaket pä den gamla kyrkan rivits och nya takstolar [öl 
tunnvalvet börjat resas, då ifrån väster. Ett sådant tillvägagångssätt skulle förklara 
den bristande exaktheten viel anslutningarna. Fiirst när hela kyrkan stått under 
nytt tak torde koret ha rivits. Pä sä sätt kunde man använda den utan något 
längre avbrott. Det klumpiga utförandet såväl beträffande timmermans- som mu-
rararbete vid anslutningarna tyder på att man ej haft tillgång lill den bästa ar
betskraft. Man har emellertid varit väl medveten om strömningarna i en ny tids 
smakriktning och velat anpassa sig därefter efter bästa förmåga viel modernise
ringen av sin kyrka. 

Gerd Edgren 

Summary 

The little parish church at Boglösa, situated in southern Uppland, represents the 
type ot medieval hall church in which there still remains in the attic an earlier 
roof construction in the form of a barrel vault of wood. The section of this is 
horseshoe-shaped (Fig. 2), a pattern which is known from Tensta Church, where 
however the roof truss is of much heller quality. The form has been created 
llirough the hewing of struts, rätters and collar beams, the panel being naileel 
directly upon these (Fig. 1). Thin braces have been attached between ratters and 
collars through overleafing secured by nails (Fig. 4). No pegs have been used in 
the panel vault construction. lhe whole roof truss is very weak and fragile and 
consequently reinforcements have been necessary in låter times. These can be 
observed particularly in the western part, while the eastern is iu a fairly good 
state. In the west the roof construction shows some differences in shape, because 
ol variations in the breadth ol the walls. The struts have here been moved to the 
middle ot the wall head (Fig. (i). 

The western part of the building bas apparently been a Romanesque church 
with a flat ceiling or possibly an open roof truss. Probably about lhe beginning 
of the 141b century this church has been extended to the east by approximately 
twice its original length. At the same time the whole building has been provided 
with a wagon roof of which considcrable remains still exist above the present 
brick vaulting. 


