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Ett medeltida dekorerat t rä tak i Ärentuna kyrka. 
Av 

E R I K FANT. 

yttertaket till vapenhuset i Ärentuna kyrka var tidigare 
som panel för takspånen inlagt målningsdekorerade brä
der, tillhörande ett innertak, som möjligen tillhört kyr
kans långhus, innan de nuvarande valven slogos in på 

1430-talet. Fyndet gjordes 1904 av Carl R. af Ugglas, som 1918 ut
förligt redogjorde därför1. Målningarnas karaktär och stil klargjor
des därmed, och med stor sannolikhet daterades de till omkring 1300 
eller kort därefter. Däremot var det ej möjligt för forskaren att då 
göra en rekonstruktion av, hur taket i dess helhet varit komponerat. 

År 1928 försågs vapenhuset med ny spåiibeläggning, varvid givet
vis den värdefulla panelen togs ned och tills vidare blev upplagd på 
kyrkans vind. Författaren anmodades emellertid av Ärentuna kyrko
råd att närmare undersöka målningarna och speciellt möjligheterna 
att anbringa dem i sakristians tak. Denna undersökning verkställ
des den 30 maj 1929. 

Sedan alla bräderna lagts ut på marken, sökte jag först samman
föra dem, som tydligtvis hört ihop. Efter denna första gallring upp
sattes bräderna i grupper på ett par plankor, uppställda mot kyrk
väggen. Samtliga 60 bräder fotograferades sålunda på sju plåtar, 
varav tre äro återgivna å fig. 90—92. Samtidigt togos viktigare hu-
vudmått. Bräderna inlades efter undersökningen i klockstapeln och 
uppstaplades i ordning. 

1 nyssnämnda uppsats har af Ugglas antagit, att det ursprungliga 
kvrktaket i Ärentuna haft formen av ett klöverbladsvalv. Denna 

1 Studier i Upplands kyrkliga konst, LTppsala 1918. 
In — Fornvännen 1931. 
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förutsättning har hä r bibehållits, ehuru det ingalunda är säkert, att 

så varit förhållandet.1 

Å fig. 93 ä r den möjliga formen av valvet med takstol uppritad i 

analogi med bevarade tak eller takstolar från andra kyrkor (S. Råda, 

Upplands T u n a e t c ) . P lanen är utbredd återgiven i fig. 94. 

De flesta panelbräder, som ej blivit styckade i småbitar, ha en syn

lig längd av c:a 4 m., en del äro något längre. Detta synes vara 

den ursprungl iga längden, ty i bägge ändar finnas oftast avfasnin-

Fig. 90. Takbrädcr från scrio 1 (sektion I I ) . Överst tandlist vid det för
modade brottet i va Kel frau serie 1. 

1 Man har nämligen å kyrkans gavlar mot vinden ej kunnat finna spal
etter ott sådant tak, varför man kan draga i tvivclsmål, om brädorna från 
början verkligen tillhört Ärentuna. Riksantikvarien C u r m a n har fram
kastat möjligheten av att de suttit i den närbelägna Tensta kyrka, som har 
takstolar bevarade, vilka burit ett trätunnvalv. Man skulle då ha fått 
eller köpt dessa bräder, när detta valv ersattes med stenvalv omkr. 1435 och 
vapenhuset i Ärentuna ev. samtidigt byggdes. Längden av Tonsta kyrka är 
25 m. varför mycket väl taket kunde varit sammansatt av sex brädläng-
der, da troligen ändbrädcrn.-i varit något längre. Takstolarnas inbördes 
avslå ml lägga ej heller hinder i vägen för ett sådant antagande. Detta är 
c:a 1 in. Bräderna som äro c:a 4 m. långa skullo da varit spikade i var
annan takstol, vilket stämmer med spikhålens läge. Vad som nedan angives 
som brottpunktens dekorering, kan troligen emellertid vara horisontalband 
på valvets halva höjd, fast nägot brott på valvet ej finns i Tensta. Koret 
i Tensta har haft klöverbladsvalv, under det att koret i Ärentuna möjligen 
haft ursprungligt stenvalv i analogi ined den ung. samtidigt byggda Vendels 
kyrka. Valvstöden äro ej nedförda innanför murhörnen. 
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gar, som täckt skarvarna. Långhusets längd är 20,28—20,35 ni. Det 
stämmer då bra, att taket bestått av fem brädlängder. Tre bräder äro 
betydligt längre och böra ha tillhört kortaket. Tills vidare bero res 
emellertid blott långhuset. 

Dekorationsmotiven bestå av bårder, dels horisontalt, dels verti
kalt ställda. De senare ha således bildat liksom gördelbågar mitt 
över kyrkan. Sådana bågar finnas mitt på varje serie bräder och 
halverade i dess ändar. Skeppet skulle således haft elva sådana 

Fig. 91. Takbräder frau serie 3 (sektion IV). 

tvärband, varav två halva. De kvarvarande bräderna ha tillhört tre 
sektioner av långhustaket och eller allt att döma de i mitten, ty deras 
ändar äro utbildade med faser för skarv mot andra brädor. Däremot 
har jag ej Iakttagit några vinkelrätt avskurna ändar, s kunna 
antagas stöta mot gavlarna. (Förklaringen härtill kanske iir. att 
dessa ändbräder varit ska.lade av fukt från murarna och därför ej 
ansetts lämpliga till ytlcrpanel.) Om de olika "brädsektionema" num
reras från öster I—V, finnes alltså bräder från sektion II. III och 
IV. Alla vertikalbårder synas ha vari! olika, och vi ha alliså kän
nedom om sju sådana motiv (från ösler A, R, C, D, E, F, G), varav 
dock det sista (G) är dol! av en överkalkning (liar legal över va
penhusgaveln), så att mönstret kan framträda förs! dier rengöring. 
Delar av andra bårder äro på liknande sätt dolda. Bräderna kunna 
\idare sammanföras i 5 olika serier (oxel. koret) mel varandra intill-

file:///idare
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eller närliggande delar. Av dessa serier tillhöra N:o 1 och 4 sektion 
11, N:o 2 och 5 sektion III och N:o 3 sektion IV. Att ordningen är 
denna bevisas av sammanhörande bårder å brädändarna. Varje 
särskild bård har vidare helt visst haft samma bredd och clekora-
tionsmotiv från ena sidan till den andra, varav slutes att serie 1 och 
4, 2 och 5 sammanhöra (tig. 95 och 96). 

Vi övergå nu alt betrakta de horisontala bårderna. Dessa äro av 
fyra olika slag men i allmänhet ej kompletta å någon plats. De 

Fig. 92. Takbräder från serie 2 (sektion 111). Nederst del av takfotsbräda 
från serie 1. 

kunna nian vidare förutsättas ha varit anbragta vid taklisten och 
takbrottet. 

Takfotebrädan har troligen varit väl fastspikad vid remstycket, 
och därför ej kunnat lossas, så att don blivit hel. Det finns ej heller 
någon sådan fullständigt bibehållen. En synes dock ha blivit 
spräckt på mitten och övre delen finnes kvar. Denna passar in i 
serie 1. Den nedre delen, ett slingornanienl av romansk karaktär, 
har Ugglas förut rekonstruerat, och denna rekonstruktion är här 
antydd (fig. 96). Uppåt avslutas bården med en smal list av kant
ställda romber. Häröver äro anbragta en större "fransk lilja" mellan 
varje vertikalbård. På sidorna om var lilja sitter en röd ros på en 
stängel, som alltid växer upp från ena sidan, alltså ej symmetriskt. 
Detta "lilje- och rosmotiv"' finnes i allmänhet över de horisontala 
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bårderna och synas ha funnits såväl över taklisten som takbrottet. 
Övre delen av en annan horisontallist består blott av ett brett svart 
band (serie 5 fig. 95 överst). Det tillhör andra takhål van, och är 
där troligen avslutning å taklistbården, som alltså ej här har den 
nyssnämnda romb-listen, bevarad även i serie 3. Ett tredje motiv, 
spetsig, svart och vit tandlist, finnes å serie 4 (fig. 96). Det har med 

Fig. 93. Ärentuna kyrka. Sektion med rekonstruerat trävalv. Skala 1:200. 

säkerhet funnits på takbrottcts översida. Revisct härför utgöres av 
den tillhörande vertikalbården. Dess viggmönster ha nodåtriktade 
toppblad, under det de från taklisten uppväxande helt säkert ha 
uppåtriktade blad såsom fallet är i serie 1 i samma sektion (fig. 90 
och 96). 

Återstår det fjärde slaget, som blott finnes å tre bräder, vilka jag 
ej kunnat sammanställa med några andra. Denna horisontallist har 
två alternerande motiv, dels ett rikare av hörnställda romber, om
slutande mindre fyrpass och lagda över större sådana, dels ett enk
lare av ett sicksack-band (fig, 95 mitt på). Att de bägge mönstren 
följt samma horisontallist synes på en kortare bräda, där de mötas. 
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1 ändan på en bräda med sicksack-motiv finnes antydan till ett blad, 
vilket möjligen tyder på att en slags anslutning funnits mod vertikal
bårderna vid brädskarvarna. Som dessa ornament äro lika åt båda 
sidor, kunde man tänka sig, att de sträckt sig utmed hjässan. Ehuru 
Ugglas i analogi mod kryssvalvsdekorering från 1300-talet anser,1 att 
ett hjäss-ornament ev. funnits, förefaller det mig av rent arkitek
toniska skäl troligare att så ej varit förhållandet. Här behandlade 
ornaments "massiva" karaktär har i varje fall ej något gemensamt 
med de mera gracila bladslingor, som bruka följa kryssvalvskappor-
nas hjässor i nyss nämnda dekoreringsstil. Något annat ornaments
motiv som ev. kunnat följa hjässan finnes ej bevarat, vilket dock i 
och för sig ej är bevis för att det ej funnits. Men ännu ett förhål
lande tyder på att mitt antagande är troligt. Den "serie 4" (fig. 96), 
som nyss angivits såsom tillhörande partiet ovan brottet, täcker en 
yta,- som bör motsvara nästan halva mittpartiets bredd. Längst upp 
borde då synas bladflikar el. dyl. från hjässlingan, om en sådan, 
funnits, i analogi med t. ex. de mycket närstående målningarna i 
Västeråker. För de här omtalade bräderna får man alltså söka en 
annan plats. Denna kan ej vara annat än på undre sidan eller 
kanske å bägge sidor om takbrottet (i S. Råda sitter bårder med elt 
mycket liknande sicksackmotiv så placerat). Mitt emellan taklist 
och takbrott kan man ej tänka sig listens placering, ty flera be
hållna serier ha en bredd, som måste överstiga halva detta avstånd. 
Detsamma gäller fältet mellan takbrott och hjässa. Var de bibe
hållna resterna skola placeras in i sidled, har jag ej kunnat avgöra. 
De äro villkorligt insatta å rekonstruktionsrilningarna (fig. 95). 

Med ledning av, vad som här anförts, skulle man alltså i stort 
sett kunna rekonstruera hela långhustaket med undantag av detal
jerna i de bägge ändsektionorna. Vi takfoten löper en bård beslå
ende av "romansk slinga" och en smalare list av romber resp. svart 
band på södra resp. norra sidan. Vid takbrottcts undersida ha vi 
don nyss nämnda bården av omväxlande stora romber och sicksack
band, vid dess översida en smal tandlist ev. i kombination med nyss
nämnda bård. Tvärs över valvet äro målade elva "bågar", varav 
sex närliggande äro kända och den sjunde troligen kan tagas fram. 
Rågarnas mittavstånd är ungefär 2 meter. 

i A. a. sid 32 och 59. 
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Fig. 95. Takbräder tillhörande sektion III (serie 2 och 5) samt 

sektion IV (serie 3). Bard i milieu från det förmodade valvbrottet. 

Skala 1: 40. 
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Fig, 96. Takbräder tillhörande sektion I I (serie 1 och i ) . Skala 1: 10. 
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Det återstår nu de tre bräder (antydda i fig. 94 t. v.) vilka ej låta 
inpassa sig i det här rekonstruerade schemat. En är längre (5,00 m.), 
de båda andra blott 4,50 m. Ingen har sin ursprungliga längd, utan 
de äro avtagna på bägge ändar vid inläggandet i vapenhuset. Alla 
tre höra tillsammans och visa delar av tre sammanhängande "verti
kalbårder"; på den längsta brädan finnes dessutom del av ett blad 
från ytterligare en sådan bård. De beräknade mittavstånden mellan 
de fyra bårderna bli resp. 205, 157 och 175 cm., summa 537 cm. 

Man måste antaga att dessa bräder tillhört korets tak. Dess längd 
är 640 m. Det synes alltså som de tre bågarna löpt helt fria från 
gavelväggarna och att ett parti däremellan och de yttre bårderna 
varit fritt eller dekorerat på annat sätt. Nedtill synes vårt kända 
"lilje- och rosmotiv", som brukar sitta över horisontallisterna. Nå
gon sådan list finnes dock härtill ej bibehållen. 

Ornamenten å vertikalbågarna överensstämma med do vi haft i 
långhuset, fast kombinerade på olika sätt. Vi ha sålunda blad från 
resp. bågar A, E och C. A mittbården återfinnes "viggmotivet" 
från båge E, men omvänt med spetsar nedåt. Detta tyder på att 
bräderna tillhört valvets mittparti i analogi med de omvända spet
sarna i serie 4, båge R. Ett nytt "vertikalmotiv" finnes emellertid å 
en annan mittbård. Det består av kantställda romber med inskrivna 
fyrpass liknande ett av horisontallisterna i långhuset. Mellan rom-
berna sitta här dock halva fyrpass. Det blad slutligen, som tillhör 
den f. ö. ej sy-nliga bågen, synes vara olika de övriga, vi sett. Ma
terialet är ej tillräckligt för att tillåta en säker rekonstruktion av 
kortaket. 

Den av församlingen i Ärentuna föreslagna användningen av 
dessa fragment för täckande av kyrkans sakristia, kan realiseras på 
så sätt, att bräder tillhörande en av ovan angivna "sektioner" infogas 
i ett nytt över rummet slaget Irätunnvalv. Ungefär tre fjärdedelar 
av ett sådant valv fylles av dessa bräder. Resten skulle tänkas bli 
kompletterat mod en rekonstruktion. Någon antydan om valvets 
brytning o. d. finnes ej plats att göra. För egen del måste jag dock 
anse elt sådant förfarande olämpligt, då ett splittrande av de olika 
delarna sker, vilket synes mig pietetslöst, i synnerhet som den för 
ändamålet mest ägnade sektionen (N:o III serie 2 och 5) sitter mel
lan de bägge andra. 
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Om bräderna skola anbr ingas i ett tak bör detta ha samma form 

som det ursprungl iga och en längd som är minst 3/s av kyrkans , så 

att de tre bibehållna sektionerna kunna sät tas upp i rätt ordning. 

De delar som ej fyllas ut av målningarna kunde ev. rekons t rueras 

med teckning utan färg, så att en tydlig skillnad synes mellan gam

malt och nytt. Ett sådant rum bör ha museikaraktär , ty i sitt beva

rade fragmentriska skick kan taket ej betraktas annat än som musei-

föremål. 

Ett sådant förfarande vore givetvis synnerligen önskvärt, då man 

härigenom kunde få ett ganska tillförlitligt intryck av en under 12-

och 1300-talen i Uppland vanlig kyrkodekorering, av vilken ej ett 

enda exempel finnes bevarat in situ. Av kända bevarade rester från 

sådana tak är detta det u tan all jämförelse most betydande. 

ZUSAMMENFASSUNG. 

E r i k F a n t : Eine mittelalterliche dckoricrte llol/.dccke in der Kirche zu 
Ärentuna. 

In der Kirche zu Ärentuna, Uppland, fanden sich im Dacho der Vorhalle 
mit Malereien dekorierto Brettor, dio einer Decke aus der Zeit um 1300 
angehört haben, welche Decke entfernt wurde, als die Kirche in den 1430-er 
Jahren mit einem steinornon Gewölbe versehen wurde. Möglicherweise ha
ben die Bretter zu einer anderon Kirche, der zu Tensta, gehört, die nach-
weislich ein hölzernes Tonnengewölbe gehabt hat. Als das genannte Vor-
hallendach 1928 umgedeckt wurde, nahm man das gomalte Panoel weg, wor
auf eine Untersuchung ausgefiihrt wurde, ura wenn möglich das urspriing
liche Aussehen des hölzornon Gowölbes zu rekonstruicren. 

Die Rekonstruktion ergab das Resultat, wie Fig. 93—96 es zeigen, wobei 
vorausgesetzt worden ist, dass das Dach der Kirche zu Ärentuna angehört 
hat, obwohl Spuren eines solchen Daches an dem Boden der Kirche nicht 
haben entdeckt werden können. Es wird angenonimen, dass das Gewölbe 
Klocblattform gehabt hat. An dem Gewölbeansatz und den Gewölbcgraten 
lauten horizontale Bortcn. Quer iiber die Kirche liofen elf gemalte Qucr-
bänder. Von diesen sind Toilo von siebon Stiick erhalten, alle mit verschie
denen Dokorationsmotivon. Diese gehören der Mitleljiartie der Kirche an. 
Drei Bretter, dio nicht mil den iibrigen zusammcngeliört haben, haben ver
mutlich dem Chor angchört. 

Haben die Bretter der Kirche zu Tensta angchört, so ist im grossen und 
ganzen dieselbe Rekonstruktion anwendbar. Dio Länge der Kirche ist jedoch 
soviel grosser, dass sechs Brettorlängcn anstått fiinf notwendig sind. Das 
Dach hatte Tonnengcwölbcform, wcshalb angenonimen werden miisste, dass 
dio am Gewölbograt sitzende Borte zwischen Gewölbeansatz und Scheitel 
an der entsprechenden Stolle golaufen hat. 


