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KLOCKSTAPLAR 
AV 

B R I T A S T O C K H A V S 

B
ruket att med klockringning kalla till gudstjänst torde ha 
kommit in i Sverige med kristendomen. De första klockorna 
voro dock endast mindre och smidda. Stora, gjutna klockor 
uppträdde först på 1200-talet.1 Klockorna måste hänga högt 

och fritt, så att deras klang kunde höras vida omkring. Naturligast 
var att hänga dem i kyrktornet, om ett sådant byggdes. I Norrsunda 
har man funnit bevarade klockstolsanorduiiigar, som visa alt Sig-
lunagruppens försvarstorn verkligen också kunde tjäna till upphäng-
ningsplats för klockorna.2 1 klövsadelkyrkorua i sydöstra Sverige 
hängde man klockan under en utbyggnad på kyrkväggen. Redan un
der denna tid torde fristående klockstaplar varit i bruk. Att de förekom
mit vid stavkyrkor se vi på Bonaden från Skog från 1100-talet (tig. 1). 

Under 1200-talet då klockorna blevo större och tyngre hängde man 
dem allmänt i trästaplar. Dot är de tornlösa tiggarmunkkyrkornas 
tid, och även i kyrkor med torn flyttade man så småningom kloc
korna ner i eu stapel. När den nya större klockan skulle sättas upp 
i tornet, befunnes kanske torngluggarna vara för små, och hellre än 
att skada tornet byggde man så en stapel. Eller också var man rädd 
att tornet och de gamla valven icke skulle tåla påfrestningen av en 
tung, svängande och ljudande klocka. Till slut blev det ett bruk, att 
vare sig kyrkan hade torn eller ej, klockan skulle hänga i stapel. Det 
första litterära belägget för klockstaplar finns i kyrkobalken i Äldre 
Västgötalagen. Det verkar där i en paragraf, som om klockan hängde 
mycket fritt, ty det står att klockaren blir bötfälld, om klockan faller 
ner i huvudet på någon och slår ihjäl eller skadar denne. Om kloc
kans plats varit i tornet eller i en stapel, hade strängt taget ingen 
obehörig där att göra. Men det kan vara blott ett exempel på Väst
götalagens detaljsinne. Det står t. ex. i samma paragraf, vad man 

1 M a r t i n O l s s o n , Uppländska klockstaplar. Svenska turistföreningens 
årsskrift 1915, sid. 48 ff. 

' H e n r i k C o r n e l l , Sigtuna och Gamla Uppsala. Stockholm 1920, 
sid. 45. 

22 — Fornudnnen 7.140. 
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Fig. 1. 
Bonad frän Skog, Hälsingland. 

Wandl»liang von Skog, Hälsingland. 

skall vidtaga för åtgärder, om stora klockan ramlar ner i huvudet på 
någon utan alt denne skadas.3 

Under 1600-talet hade nästan varje kyrka sin stapel, men mot 1700-
talet inträffar en smakförändring. Klockorna började vandra från 
staplarna upp i tornen igen, antingen de gamla eller nybyggda. Nu 
följde ett utrotande av staplarna, som fick ett kraftigt stöd i ett kung
ligt påbud år 1759, där det bl. a. heter: »At särskildte klockstaplar av 
träd, undvikas och besparas och i stället klockorna där det sig göra 

:l Äldre Väslgötalagcn. Kyrkobalkon § Kl. 



K L O C K S T A V LA II 339 

* _ » _ ' 
SJU 

Jr-<-*% 

tv 

^ 1 

_____•__>' _•_ 
BE 

Fig. 2. 
Stapeln vid stadskyrkan i Söderköping, 

(ilockcntnrm bei der SUultkirche in Söderköping. 

låter, oeh utan kyrkowalfweus fara ske kan, flj-ttas uti stentorn.»4 

Många församlingar rättade sig därefter, andra som ej ansägo sig 
ha råd att bygga stentorn, flyttade endast stapeln tätt intill kyrkans 
västgavel. Det hände till och med att stapeln helt kunde samman
byggas med kyrkan. Som bevis för utrotitiugsraseriet kan nämnas, 
att på Öland nästan varje kyrka ägde en stapel 1822, och att nu 
inte någon finns kvar. Nybyggnader skedde dock alltjämt, ehuru 
med mindre iver än förut. Som bekant bygges ju också i våra dagar 
nya staplar. 

Det finns nu omkring 450 staplar i Sverige, varav Uppland och 
Västergötland ha de flesta. Staplarna ha ursprungligen stått innan
för kyrkogårdsmuren på det vigda området. Ofta stå de så ännu 
i dag, eller också äro de flyttade till en i närheten belägen höjd, så 
att deras ljud hörs vidare omkring. 

4 M a r t i n O 1 s s o n, a. a., sid. 51. 
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Fig. 3. 
Översiktskarta över olika klockstapclstypers fördelning inom landet. 

Cbersichtskarte iiber die VcrteilimgverscliiedcnerGlockenturmtypen innerhalb des Ländes. 

Man skiljer huvudsakligen mellan två stora grupper av staplar, 
klockbockar och klocktorn. Av den enkla konstruktionen att döma 
skulle klockbocken ha kunnat uppträda ganska tidigt. Några belägg 
för dess existens före 1500-talet känner jag dock icke till. Enligt 
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Fig. 1. 
Härnevi, Uppland. 

teckningar ser rnau klockbocken spridd över nästan hela Sverige un
der 1600-talet. Vad klocktornen beträffar, finner man deras existens 
bekräftad redan i början av 1100-talet genom Bonaden från Skog. 

Klockbocken är den enklaste typen och den i Sverige mest före
kommande. Don består i huvudsak av tre parallella syllar som skä
ras av en fjärde. I skärningspunkterna resa sig tre hjärtstockar, som 
strävas av skråställda strävor. Hjärtstockarna förenas upptill av 
tvärstockar och klockkammareu vilar på strävor och konsolsträvor. 
Denna konstruktion förenklas eller kompliceras sedan allt efter råd 
och lägenhet. En ståtlig representant för denna typ är stapeln vid Sö
derköpings stadskyrka (fig. 2). Den byggdes 1582 av Anders Stapla-
makare.5 Denna stapel är en rikt utvecklad form av klockbocken. I 
enklare gestalt återfinnes den alltjämt som klockstapel och som ställ-

" S i g u r d E r i x o n , Söderköping stadskyrkas klockstapel. Fataburen 
1915, sid. 82 II. 
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Fig. 5. 
Dalskog, Dalsland. 

ning för vällingklocka. Ibland är den sa till den grad förenklad att 
den endast består av två hjärtstockar fastade vid kyrkans eller ka
pellets gavel, skjutande upp en bit över takåsen och försedda med ett 
litet sadeltak. Klockbocken förekommer mest i ett bälte över siid ra och 
mellersta Sverige (fig. 3), frän Småland, Västergötland och Bohuslän 
upp till Västmanland och Uppland. Den förekommer öppen och in-
brädad med sadeltak och huvar. I fråga om den Uppnå klockbocken 
kan man urskilja några mer samlade grupper, i Södermanland och 
Närke, i sydvästra Smaland och mellersta Västergötland. Tva kor
sade sadeltak med spira på mitten torde vara den vanligaste och till
lika äldsta taktormen. I Närke förekomma endast dessa tak jämte 
enkla sadeltak. Valmade klockformiga och karnissvängda tak upp
träda först under 1600-talet. 
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Fig. 6. 
Brahekyrkan på Visingsö, Småland. 
Die Brahekirche aut Visingsö, Småland. 

De inklädda klockbockarna uppträda dels i ett bälte från Dalarna 
till Uppland, dels från Dalsland till västra Småland. Inbrädningen 
sker på flera sätt och är oftast en sekundär företeelse, gjord i senare 
tider för att skydda mot väder och vind. Hjärtstockar och strävor 
ha rester av spånklädnad eller också spikhål efter sådan. I den mest 
spridda och antagligen äldsta typen av inbrädade klockbockar bilda 
de parallella strävorna en fyrkant och de yttre strävorna gå antingen 
helt fria eller äro smalt inbrädade (fig. 4). I Dalsland och delvis i 
Västergötland inbrädas bockarna ofta så, att grundplanen blir 6-
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Fig. 7. 
Karlstorp, Småland. 

Fig. 8. 
Pelarne, Småland. 

eller 8-kantig. I Dalsland finns en grupp som har 6-kaulig plan och kar^ 
uissvängt, sadeltak med spira på mitten, t. ex. stapeln i Dalskog (fig. 5). 

En egendomlig klockboektyp uppträder i norra Småland och södra 
Östergötland. Klockstapeln på Visingsö t. ex. (fig. 6) har strävor och 
hjärtstockar fria upp till klockkammaren, där en fyrkantig inbygg
nad börjar, som stöder sig på konsolsträvor. I detta fall är taktäck
ningen av äldre aii med två korsade sadeltak och hög spira. Van
ligare är kamissvängd huv med spira som t. ex. i Habo i Västergöt
land. Mellan lijärlstockai na är cn trappa inbyggd sora en fyrkantig 
pelare. En alldeles ensamt förekommande lökkupol i dessa trakter 
kröner stapeln i Karlstorp (fig. 7). Den verkar mer ryskbetonad än 
de kupolartade avslutningar, som förekomma i Norrland. Det före
faller otroligt, att barocken bär långt inne i Småland skulle kunnat 
åstadkomma en sådan kupol utan inflytande från öster. Mau vet, att 
stapeln byggdes 1744, året efter ryska krigets slut, och det ligger 
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Fig. 9. 
Hällestad, Östergötland. Stapeln nu på 

Skansen i Stockholm. 
Der Glockenturm jetzt anf Skansen in Stockholm. 

nära till hands att anse stapeln vara byggd av en hemvändande sol
dat eller, fast mindre troligt, av en rysk krigsfånge. 

En ovanligt vackert och proportionerllgt byggd stapel med rikt 
profilerad huv och spira finns i Pelarne i Småland (fig. 8). Här 
vilar klockkammaren inte på konsolsträvor. Hörnen av inbyggnaden 
stödas i stället av stockar som stå på syllarna. Utan tvekan bör man 
föra Hällestadsstapeln från Östergötland till denna typ (fig. 9). Den 
är endast större och mera utvecklad. Stommen är en rikt formad 
klockbock och den fyrkantiga klockkammaren vilar på 12 svagt inåt-
lutande stolpar, som rida över syllar. över klockkammaren med tre 
rundade Ijudluckor i varje sida höjer sig det karnissvängda taket 
med profilerad spira, som liknar den nyss omtalade i Pelarne. Hälle
stadsstapeln har dock mera barocka tendenser i linjerna. Huven har 
en konstrik övergång från fyrkant till åttkant. I Pelarne bibehålls 
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Fig. 10. 
Tierp, Uppland. 

den fyrkantiga grundplanen ända upp i spiran. Hällestadsstapeln är 
med undantag för strävorna täckt med tjärade spän. Den är byggd 
1732 och flyttades efter kyrkans brand till Skansen 1894.6 Med sin 
höjd av 42 meter är den den högsta klockstapeln i Sverige. Man vill 
i denna stapel se ett bevis för att trätorn av norrländsk typ förr 
varit spridda även längre söderut. Inga teckningar visa dock någon 
sådan stapel i dessa trakter, och ingen finns bevarad. Hällestadssta
pelns konstruktion, som liknar de jämtländska staplarnas, har upp
kommit såsom varande nödvändig, när det gäller att uppföra en sta
pel av sådana mått. Denna stapel och t. ex. Håsjöstapeln ha ingen 
gemensam utveckling, då den förra tydligt kommer från klockboc-
karna och den senare från tornen. I den förra är klockbocken det 
väsentliga medan i den senare de yttre stolparna, tornkonstruktionen, 

' S i g u r d E r i x o n , Skansens kulturhistoriska avdelning. Vägledning 
för besökande. Stockholm 1927, sid. 144 ff. 
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Fig. 11. 
Täby, Uppland. 

är arvet frau äldre tider. Dessutom äro de stora norrländska stap
larna något yngre. 

I nästa bälte av inbrädade klockbockar, i Uppland,7 märker man in
flytande från trätornen. Bocken omges ofta av stolpar, som ge en 
tornliknande resning. Eftersom de flesta ursprungligen dock ha va
rit öppna klockbockar är det riktigare att räkna dem hit. I stort sett 
kan man göra en uppdelning av Upplands staplar i tre områden. Den 
typ, som vi sett i Sydsverige, med de yttre strävorna fria och de 
andra inklädda på fyrkantig plan återfinner man i sydvästra Upp
land. Den vanligaste uppländska typen är den, som förekommer i 
mellersta och norra delarna av landskapet. Den är tornliknande med 
sneda taktall nertill, byggd på fyr- eller åttkantig plan. Tierp helt 
spånklädda stapel (fig. 10), daterad 1704, är enligt traditionen byggd 
av ryska krigsfångar. En kupolartad avslutning på lanterninen är 

7 M a r t i n O l s s o n , a. a. 
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Fig. 12. 
Torsång, Dalarna. 

dock ganska vanlig i dessa trakter. Troligt är att den blivit influerad 
från sydvästra Finland, där en löktormig kupol nästan alltid krö
ner lanterninen. Den anses också där som en rent barock företeelse 
och skiljs noga från den påtvingade ryska kupolen. Lohärad, Björk
linge och Tensta staplar 111. fl. från 1700-talet ha samma uppbyggnad 
men te sig helt klassicistiska, ofta målade i gult med vita knutar och 
försedda med balustradariade Ijiidöppniugar. I västra Uppland in-
brädar man oftast stapeln så att en korsformig plan uppstår. Denna 
typ är av yngre datum. Stapeln i Täby (fig. 11), byggd 1763, har den 
karnissvängda huven och sidornas sneda fall täckta med spån. 

I Dalarna finns i Torsång en originell klockbock (fig. 12). Den 
omnämnes först 1576 men är då tydligen inte ny. Den har genomgått 
åtskilliga reparationer och är i sitt nuvarande skick helt spånklädd. 
Den består av tre hjärtstockar mod strävor varav de yttre befinna sig 
utanför iiibrädniiigen. Den sneda linjen upp till det valmade taket 
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Fig. 13. 
Mora, Dalarna. 

bildas av konsolsträvor. I sin originella form har denna stapel inte 
några efterföljare. I övrigt stå staplarna i Dalarna på gränsen mel
lan klockbockar och torn. Stapeln i Leksand8 är en av de äldsta be
varade. Den härrör från 1627; kyrktornet brann 1626, senare ny
byggdes tornet men stapeln bibehölls. Till konstruktion och utseende 
påminner den om Mora stapel. Denna är en typisk barockbyggnad 
från 1675 (fig. 13). Planen är fyrkantig, väggarna äro lätt svängda 
och luta en aning inåt upp till ett lodrätt parti med Ijudgluggar. 
Huven är också fyrkantig med karnissvängda takfall försedd med 
lanternin med spetsig huv. Lanterninen är genombruten av stora 
öppningar. På taket sitta små vindskupeliknande. utsprång. Stapeln är 
helt spänklädd utom taken, som nu tyvärr äro plåtbelagda. Konstruk
tionen utgöres av fem hjärtstockar med strävor, varav två gå fria 
trots det tornlika vttre. I Norrland förekomma här och var in-

Sveriges kyrkor. Dalarne, Bd I, sid. :S rr. 
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klädda klockbockar, men de äro 
ej särskilt märkliga, ofta av sent 
datum. 

Ett trätorn består alltid av ver
tikala, svagt lutande stolpar, som 
sinsemellan förbindes med hori
sontala bjälkar och strävas av 
kryss och självvuxna knän. De 
stående stolparna rida över syl-
lar, äro infogade i en omgivande 
knuttimring eller äro samman
hållna av skiftesverk. Den äldsta 
bilden av trätorn ha vi på Bona
den från Skog (fig. 1), som åter
ger tornet i genomskärning. Det 
har enligt Salvén fyrkantig plan" 
och skråställt takfall på mitten 
samt krönes av ett sadeltak, som 
på grund av tekniska svårigheter 
inte kunnat avritas. Salvén anser 
vidare det vara byggt i knuttim
ring.10 I Sverige finns nu intet 
exempel på knuttimrad stapel 
men väl i Norge.11 Dessa stap

lar äro från 1600-talet. Liknande staplar finnas också i Finland. 
Skogtapetens stapel skulle inte kunna vara en resvirkesstapel, da 
de vertikala stolparna alltid luta en aning inåt. De kunna dock vara 
avbildade lodräta på grund av svårigheten att i vävningen framställa 
en svagt lutande linje. Dessutom ha de horisontella stockarna sina 
ändar utmärkta med fyrkanter i olika färger. Stockarna i längd-
genomskärning ha däremot en längsgående randning, vilket tydligt 
visar att det är fråga om en stapel i resvirke. Ett av de märkligaste 
bevarade trätomen i Sverige är Häverö i Uppland (fig. 14), som 

Fig. 14. 
Häverö, Uppland. Hftcr Sveriges 
Kyrkor, Uppland, Band II, h. 1. 

• E r i k S a l v é n , Bonaden från Skog. Stockholm 1923, sid. 73. 
10 E r i k S a l v é n , a. a., sid. 77. 
11 H a r r y Fe t t , Norges kirker i det 16de og 17de aarhundrede. Oslo 

1911, sid. 119. 
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stammar från 1500-talet.12 De 16 stockarna äro infogade i knuttim
ring. Innanför timringen är dessutom stenfyllnad. Dessa anordningar 
äro dock måhända sekundära. Stapeln har förr varit öppen, nu är 
den inbrädad och rödmålad. I klockvåningen strävas stolparna av 
självvuxna knän. Fyra och fyra bilda de runda ljudgluggar. Denna 
konstruktionsdetalj torde vara mycket gammal och förekommer i 
stavkyrkor. I västtornet i Aardals kyrka fanns samma konstruktion, 
varför släktskapen mellan tornen är tydlig.13 Hurudan avslutningen 
på detta torn eller på det liknande i Rinde varit, vet man icko, men 
troligen har den hatt formen av sadeltak. Huven på Häveröstapeln 
är försedd med vanligt sadeltak och påminner om en stavkyrkas 
klockhuv. Möjligen är det en överflyttning av en sådan som med 
tiden förlorat sin klockbärande egenskap. Konstruktionen är ålder
domlig, de korsade undersparrarna vila på det övre hammarbandet. 
Sune Lindqvist vill göra gällande, att en typ som Häveröstapeln 
skulle vara ättling av hednatemplet i Uppsala.14 Han använde stapeln 
som hjälp att rekonstruera det gamla hednatemplet genom att jäm
föra den med de uppgifter man har om detta och templen i Arcona 
och Karentia på Rugen. Det utmärkande för dessa och överhuvud
taget för den nordiska hallen är detsamma, som utmärker (rätor-
nen; en kvadratisk eller rektangulär byggnad med en av väldiga 
stolpar buren takresning. Höjden dominerar och de bestå av kärna, 
som bildar ett öppet eller slutet rum, och sidoskepp, som äro lägre 
än mittrummet och sluta sig mantellikt kring detta. Stavkyrkan är on 
ättling till dessa hallar, men torde inte vara föregångare till klock
tornen, då stavkyrkans uppbyggnad med stående stavar ger för litet 
stöd åt ett torn. Snarare skulle klocktornen vara en parallellföre
teelse, vilket är desto troligare som stavkyrkorna i flera fall haft fri
stående staplar. Att stavkyrkor och staplar sedan ha likartade kon
struktionsdetaljer, kan bero på inflytande från den senare så rikt ut
vecklade byggnadsgruppen, eller också är det ett gemensamt arv från 
den högbyggda nordiska hallen. 

As rivna stapel i Jämtland (fig. 15) är särskilt intressant, eftersom 
den var av samma ålderdomliga slag som Häverö och i exteriören 

11 Sveriges kyrkor, Uppland, Bd II, sid. 4 ff. 
13 E r i k S a l v é n , a. a., sid. 79. 
14 S u n e L i n d q v i s t , Hednatemplet i Uppsala. Fornvännen 1923, sid. 

103 ff. 
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Fig. 15. 
As, Jämtland. Fftcr uppmätningsritning i A. T. A. 

Nach Vermcssnngszeiclmuns? in ATA (Vitterhetsakademien). 

hade samma additativa uppbyggnad som stavkyrkorna. Den torde 
alltid varit inklädd. En uppmätningsritning från 187515 visar att den 
hade 12 något inåtlutande stolpar i en fyrkant, strävade av kryss, 
i mitten fyra stolpar. Stolparna voro sammanfogade nertill i en teknik 
som närmast motsvarar skiftesverk. Det är syllarna som äro ombil-
dade till dessa smala bräder. Det förekommer också i stavkyrkor 

" Finnes i ATA. ! i 
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Fig. 10. 
Trönö, Hälsingland. 

bl. a. i Vänga kyrka."1 Vid tvåtredjedels höjd höll ett golv stockarna 
samman. Där taket började voro stockarna på 11 \ it sammanhållna av 
bräder på samma sätt som nere vid marken. Vid ljudluckorna sutto 
två detaljer som möjligen skulle kunna vara förkrympta bågsträvor. 
Exteriören har varit helt spauklädd och gradvis uppbyggd med tak 
och gavlar. 

Trönö stapel i Hälsingland11 (fig. 16) och den nu rivna Hille i 
Gästrikland äro av samma slag. De äro byggda över boden, vilket 
är mycket vanligt i dessa trakter. Såväl Trönö som Hille ba bågsträ
vor som stödjande element. I Trönö äro de dock ledade, men rikt 
ornerade. Mari har tydligen under 1600-talet upprepat gamla kon
struktioner utan sinne för det konstruktiva. Stapeln har vackert or-

16 E m i l E k h o f f , Svenska stavkyrkor. Stockholm 1914—16, sid. 252. 
17 E r i k S a l v é n , Vad gamla Trönö kyrka har atl berätta. Söderhamn 

1921, sid. 13. 

L1:; Fornvånnen I9M. 
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Fig. 17. 
Hallen, Jämtland. 
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lierade viudskivor. och del undre 
partiet har på hörnen genombrutna 
takkammar. Stapeln i Njutånger 
har också bågslrävor. Den är av 
samma slag som de föregående 
staplarna, men spiran är barock-
artad och visar anslaget till den 
typ, som blir vanlig under 1700-ta-
let i Jämtland och kringliggande 
landskap, och som man kan kalla 
jämtlandstypen. Denna grupp av 
staplar byggs antingen på fyrkan
tig plan med tre eller fyra stolpar 
i varje sida eller också på åttkan
tig, vilket blir mest vanligt under 
1700-talets senare hälft. De äro all
tid byggda över boden, om de inte 
äro helt inklädda. Den äldsta date
rade är stapeln i Vemdalen i Härje
dalen från 1735. Kupolen är lång
sträckt, takfallen raka. planen fyr
kantig. 

Per Olofsson eller Olsson från Dillne torde ha byggt stapeln i 
Hackas 1752.18 Här finns den senare så vanliga spiran med lökartad 
ansvällning nedtill. Staplarna i Oviken och Frösö (1751) äro av 
samme byggmästare. Konstruktionen i dessa staplar framgår tydlig! 
av en ritning av stapeln i Hallen som står de förut omtalade 
mycket nära. 

Man tycks i allmänhet ha föredragit eu kupol som avslutning på 
lanterninen på staplarna i Hälsingland. 1758 och 1759 byggde Per 
Jonsson från Rångstra staplarna i Ljusdal och Undersvik.10 Dessa 
äro på åttkantig plan. Den senare stapeln är klädd mod fjäll, som 
på stolparna ligga vackert randade i mörka och ljusa band. 1765 

Fig. IS. 
Ovanåker, 1 lälsiiigland. 

18 V. Be h in och A. N o r d i e n , Hackas äldsta kyrka. Östersund 1912, 
sid. 10. 

19 E r i k Sa lvén , Från kyrkorna i Hanken Gullosons land. Svenska 
turistföreningens årsskrift 1923, sid. 91. 
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Fig. 19. 
Håsjö, Jämtland. Kopia av stapeln uppfördes 1892 

på Skansen i Stockholm. 
Eine Kopie des (ilockcnlunns wurde 1802 anl Skansen 

in Stockholm aufgestellt. 

byggdes stapeln i Ovanåker10 (fig. 18). Den är inbrädad och helt 
spänklädd. Hela stapeln gör ett mycket massivt intryck, särskilt den 
stora, kraftiga kupolen. 

Den mest betydande och mest kända gruppen av dessa staplar äro 
de som byggdes av Pål Persson i Stugun (1732—1815). 1 kyrkboken 
står det anmärkt, all han byggt: Helgums kyrka av sten, 7 kyrkor 
av trä varav 6 med torn, dessutom 6 klockstaplar samt flera andra 
publika byggnader.20 Manne Hofrén har i en uppsats-1 nämnt sju 
daterade staplar av denne mästare, nämligen stapeln i Stugun 1774, 
(enligt annan uppgift 1794), i Fors 1776, i Bräcke 1776, i Häverö 1777, 

20 S i g u r d E r i x o n , Skansens kul turhis tor iska avdelning. Vägledning. 
Stockholm 1927, sid. 146 ff. 

21 M a n n e Hof rén , Norrländska konstprovinser. Tidskrift för konst
vetenskap 1924—25, sid. 20 ff. 
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Fig. 20. 
Borgsjö, .Medelpad. 

i Multrå 1778, i Håsjö 1771), i Hällesjö 1781 och i Borgsjö 1782. Troligt 
är atl ytterligare en eller flera staplar är av hans hand. Håsjöstapeln 
(tig. 19) är välbekant genom sin kopia pä Skansen. Den är byggd på 
åttkantig plau. Dessa staplar göra ett färgglatt intryck, dä de delar 
som icke äro späiiklädda äro målade i rött, vitt, grönt eller gult, t. ex. 
balustraden och laiilcriiiiien. Den sistnämnda har i varje sida utstå
ende ornerade vinilskidor. Ovan den lökformiga kupolen reser sig den 
höga spiran. Stapeln i Hällesjö är eu kopia av Håsjöstapeln. Stapeln 
i Stugun var byggd på fyrkantig plan och helt inbrädad. Huven och 
spiran överensstämde dock med de föregående. Möjligen blev Pål 
Persson kanske endast i tillfälle atl göra en ombyggnad och var där
för bunden av den äldre utformningen. 1796 byggdes stapeln i Älvros 
i Härjedalen efter mönster av Håsjöstapeln, kanske även den av Pål 
Persson själv. Även i Medelpad bar han verkat. Stapeln i Ringsjö (fig. 
20) iir haus största och Ståtligaste skapelse, nära -iii meler hög och l-'! 
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meter i diameter. Huven och spiran motsvarar fullständigt de före
gående staplarna, planen är också åttkantig men stapeln är helt in
brädad. Dess nedre parti är försett med en karnissvängd, spånklädd 
panel, som harmonierar med det svängda taket. De ätta stolparna äro 
synliga trots inbrädningen och spänklädda. Konstruktionen motsva
rar de föregående, men på grund av den stora höjden är det 12 stoc
kar i mitten. I övrigt äro inte staplarna i Medelpad av detta slag. De 
äro var för sig mera individuella skapelser t. ex. stapeln i Attmar 
1688 av Olof Olofsson och i Tuna 1746 av Alexander Thun. 

Vad den lökformiga ansvällningen på dessa staplar beträffar vill 
traditionen gärna göra gällande att den ryska kupolen varit före
bilden. Antagbart är ju att ryska krigsfångar fått arbeta med bygget. 
Men å andra sidan har man svårt att tänka sig, att de skulle fått något 
större inflytande. En annan lösning skulle vara, att våra stapelma-
kare varit med i ryska krigen och sett lökformiga kupoler där och 
sedan vid hemkomsten omsatt i praktiken vad de lärt i främmande 
land. Troligast är dock att allmogen tagit efter den barocka högre-
slåndsarkitekturen, bevarat och utvecklat den. 

Resvirkesstaplar i avsatser som på Bonaden från Skog finns det ätt
lingar till alltjämt. Några äldre än från 1700-talet känna vi dock icke. 
Stapeln i Söderala i Hälsingland påminner om denna och är byggd i 
tre avsatser. Stapeln i Anundsjö, Ångermanland, har karnissvängda 
takfall och lök på lanterninen. Staplar av denna typ förekomma ut
efter hela kusten och äro särskilt vanliga i Finland. Längre norrut fö
rekommer en typ snarlik den förra men utan den lökformiga kupolen, 
t. ex. övertorneå från 1763. Denna typ är allmän i Österbotten. 

Även i det av klockbockar fyllda mellersta Sverige finner man 
några grupper av klocktorn. I Östergötland äro de i de flesta fall 
kubiska med en huv på fyrkantig plan med raka takfall. Dessa äro 
av senare datum liksom andra torn av olika utseende i dessa trakter. 
Enligt Peringskölds teckningar 1671 av Västergötlands kyrkor tycks 
stora flertalet av nu försvunna staplar i detta landskap varit i det 
närmaste pyramidformiga torn. På näset mellan Vänern och Vättern 
lever denna typ fortfarande kvar, t. ex. stapeln i Bred vik (fig. 21), 
väggarna och takhuven bilda en nästan jämnt sluttande linje; kon
struktionen är en hjärtstock i mitten stödd av några strävor och 
i det yttre åtta stolpar strävade sins emellan av kryss. Dessa pyra-
midiska torn äro ofta helt spänklädda, ibland bara huven. Typen har 
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representanter även i Värmland, men där har den spetsiga huven 
oftast ersatts med en barockartad. Ända uppe i Dalarna, i Lima, möta 
vi densamma. Av teckningar att döma tycks den även ha förekommit 
i Östergötland. 

I våra sydligaste landskap är klockstapelbeståndet icke särdeles 

Fig. 21. 
Bredvik, Västergötland. 

stort. Det består nästan uteslutande av klocktorn. I Blekinge urskil
jer man en grupp, som kan man kalla Edestadsgruppeu22 efter dess 
förnämsta representant, stapeln i Edestad (fig. 22). Den är byggd på 
fyrkantig plan med fem svagt inåtlutande stolpar i varje sida. En 
hjärtstock i mitten är stödd av fyra mindre strävor och uppl ill fästad 
av tvärliggande stockar. Väggarna äro stödda av åtta strävor, som 
korsa varandra vid hjärtstocken, dessutom stödas de av ett kryss i 
varjo sida. Nere vid marken döljer ett litet takfall små strävor, som 

22 Sve r iges ky rko r , Blekinge . Band I, sid. 281. 
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Fig. 22. 
Hdestad, Blekinge. Fttcr Sveriges Kyrkor, Blekinge, Band I, h. 2. 

stöda de yttre s tolparna. Det anmärkningsvärda med dessa staplar 

ä r icke konstruktionen, som i viss mån motsvarar de staplar, vi nyss 

sett i Västergötland, ulan inbrädningen, som ä r gjord i skiftesverk. 

Skittesverk ä r eu teknik, som icke förekommer i andra s taplar i Sve

rige men väl på Bornholm. Det spänklädda taket utgöres av två 

korsade sadeltak med hög spira. Spiran ha r nedtill utskjutande pryd-

nadsarmar s. k. d raka r varav endast eu fanns kvar vid restaure

ringen 1915. P å gavelröstena finnas ornerade vindskidor. Ett par av 

dem sluta nertill i gapande djurhuvuden. Det ä r ålderdomliga detal

jer , sem t. ex. Hemse s tavkyrka vid rekonstruktionen försetts med.-'!3 

I Danmark omtalas en k y r k a från 850-talet vid staden Slesvig och 

den säges ha haft ett gammalt »IrBeklokkehus» med u t skurna drak

huvuden på vindskidorua.2 4 Angående Edestadsslapelns ålder vet man 

endast att den reparerades 1665. Den torde alltså vara åtskilligt äldre. 

Staplarna i Skåne lyckas i allmänhet u tgöra eu ovanligt homogen 

samling. De äro små oansenliga torn med ungefär samma konstruk

tion som de i Blekinge. De ha alla enkelt sadeltak utan spira. 

• E m il E k b o f t, a. a„ sid. 1.25. 
24 E r i k S a l v é n , Bonader, Iran Ske Stockholm 1923, sid. 73. 
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På tal om Häveröstapeln har jag antagit klocktornen vara en fort
sättning av den nordiska hallen. Våningsindelning med hanbjälkar 
och vertikala stöd är det vanliga sättet i romansk tid att få större 
höjd. En hjärtstock eller mittpelare i mitten som stöd äro nyheter i 
och med gotiken. På Gotland förekommer det i stenkyrkor och i 
Norge i stavkyrkor. Enligt Gerda Boéthius-5 skulle det vara samma 
idé i Mora stapel. Att denna också är en vanlig klockbock råder inget 
tvivel om. Klockbocken skulle således ha utvecklats under gotiken. 
Den är ju också en primitiv representant för gotikens försträvnings-
och avlastningsprinciper. De flesta staplar äro dock en samman
blandning av de bägge grupperna. Tornen uppta en eller flera hjärt
stockar i mitten till stöd, och klockbockarna omges med vertikala 
stolpar. 

Vid en överblick av de svenska stapeltyperuas spridning utanför 
landets gränser, lägger man märke till det egendomliga faktum, att 
Norge har ytterst få staplar. I den mån dylika finnas anser Harry 
Fett,26 att bruket kommit från Sverige, men att norrmännens stora 
intresse för att under medeltiden resa takryttare och torn har hindrat 
staplarnas utveckling. Flertalet av dessa staplar äro, som jag förut 
påpekat, byggda i knuttiiuriug. 1 Danmark finns det ett fåtal staplar 
på Lolland av samma enkla slag som i Skåne, samt de förut omtalade 
staplarna på Bornholm. I Finland förekommer en och annan kloek
bock efter svenska mönster såväl öppen som inklädd. Do påpekas 
alllid vara en främmande typ, medan däremot klocktorn i avsatser 
anses som inhemska.-7 Öppna klockbockar förekomma ocksä här och 
var i Nordtyskland och nere i Holland. I Östersjöprovinserna äro de 
mest inklädda. I Litauen t. ex. sägas de vara främmande för den in
hemska traditionen, men ha motsvarigheter i Sverige, särskilt i Upp
land.-8 

Till slut skulle jag vilja göra en jämförelse med klockstaplarna 
överhuvudtaget i Europa. Det ena huviulcentrum tycks vara den bal
tiska Norden med Sverige som huvudland. Det andra är länderna 

m G e r d a B o i11 b i u s. Hallar, tempel och stavkyrkor. Stockholm 1931, 
sid. 113 ff. 

2" H a r r y Fe t t , a. a., sid. 119. 
27 C a t o I ii s I, i n d b e r g. .-'inbinds kyrkor. Helsingfors 1935. 
• G a l a n n ö, 1'., oeh V i e n o c l n a k i s , J., Litauens konst, sid. 12. 
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kring Karpaterna, Ungern, Rumänien och Ukraina. Mellan dessa 
häda poler går ett bälte över östra Tyskland, Polen och Ryssland. 
Staplar förekomma alltså där träarkitekturen i allmänhet står högt. 
De nordiska staplarna äro som vi sett gjorda i resvirke, med undan
tag för do knuttimrade i Norge. Flera av dem äro också blott med 
knuttimring klädda staplar i resvirke.20 I Karpaterna tyckas de flesta 
staplarna vara tom i resvirke. Klockbockar förekomma också här 
och var men mest i de västliga delarna. Staplarna äro nästan alltid 
inbrädade men mera luftigt än våra. Ofta synas stolparna nertill och 
likaså är stapeln öppen vid klockorna. Slutna ljudluckor som hos oss 
förekomma ytterst sällan. Dessa sydländska staplar tyckas vara om-
bildningar av stenarkitekturen i långt högre grad än de nordiska. 
Vad deras yttre beträffar är det påfallande att renässansen haft 
största inflytande på staplarna i Karpaterna medan här i Norden 
barocken satt större spär. I Ryssland mötas de olika typerna och 
förekomma sida vid sida med knuttimrade. Denna teknik förirrar sig 
också upp till Finland, ner till Karpaterna och in i Tyskland. De 
knuttimrade staplar i Norge, som jag vid flera tillfällen omnämnt, 
höra väl troligtvis inte samman med dessa, utan återgå på en inhemsk 
tradition av knuttimrade byggnader. Staplarna i Tyskland äro någon 
gång byggda i korsvirke, men stora flertalet tycks dock vara utförda 
i stolpkonstruktion. De sammanhänga säkerligen med staplarna i 
Sverige, särskilt med dem i Skåne och Blekinge, och ha också tagit 
intryck från staplarna i Karpaterna. De staplar som nu finnas i 
Tyskland, äro mestadels byggda på fyrkantig plan med hög fyrsidig 
eller barockartad huv.30 Typen sträcker sig mod endast mindre lo
kala förändringar över hela Nordtyskland och in i Schlesien. Före
komsten av resvirkesstaplar i Norden är mycket naturligt, då vår 
kyrkliga arkitektur i huvudsak varit av detta slag. Underligare är 
det däremot i Karpaterna, där blcckhustekniken egentligen är för
härskande. Om resvirkesstapelu uppkommit där genom inverkan från 
norr och väster eller om den uppkommit av nödvändighoten alt bygga 
klocktorn med större styrka än de blockbyggda kunna ge, vet jag 
inte. Man har emellertid påpekat att ett visst samband existerar mel
lan de norska och de siebenbiirgska träkyrkorna. 

26 H a r r y F e 11, a. a., sid. 119. 
10 W i g g e r t - B u r g m e i s t e r , Die Holzkirchen und Holztiirme der 

Proussischen Ostprovinzen. 
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Z U S A M M E N F A S S U N G 

BBITÄ STOCKHAUS: Glockentiirme. 

Auf dom Wandbehang von Skog, Abb. 1, sehen wir, dass dio Glocken 
schon im 12. Jahrhundert in freistehenden Glockentiirme aufgehängt 
zu werden pflogten. Der Brauch derartiger GlockentUrme wurde bald 
so allgemein, dass man, auch wenn die Kirche einen kräftigen Tunn 
besass, einen besonderen Glockcntunn daneben errichtete. Gegen Ende 
des 18. Jahrhunderts änderte sich jedoch der Geschraack, und man riss 
Glockentiirme in grosser Anzahl nieder. In Schweden sind gegenwärtig 
etwa 450 Glockentiirme erhalten. Man unterscheidot zwei grosso Grup
pen, Glockonböcko und eigentliche Glockentiirme. Die ersteren bestehen 
in der Hauptsache aus zwei öder mehreren Pfosten, die durch schrägge-
stellte Streben gestutzt sind. Die Glockonkammer ruht auf Strcben und 
Konsolstreben. Der Glockenbock von Söderköping, Abb. 2, ist ein statt-
licher Vertreter dieses Typs. Aus der Karte (Abb. 3) ersieht man, dass 
der Typ seine grösste Verbreitung in Siid- und Mittelschweden hat. Ein 
oigontiimlichor Typ mit Verbreitung in Småland und Östergötland ist 
hier durch den Glockenturm von Pelarne, Abb. 8, vertreten. Das Oberteil 
ist eingebaut und von einer Haube mit profilicrter Spitze gekrönt. Der 
Glockenturm von Hällestad, Abb. 9, gehört trotz seiner grossen Höhö 
von 42 Meter zu dieser Gruppo. Vollständig vorkloidet sind dio Glocken
tUrme vorzugsweise in Uppland und Västergötland. 

Die HolztUrme bestehen aus senkrechten Pfosten, die untereinandcr 
durch waagerechto Balken verbunden und durch Kreuz- und gewachsene 
Kniehölzor gestiitzt sind. Der älteste erhaltene Holzturm ist der von 
Häverö in Uppland, Abb. 14, der nach Suno Lundqvist ein Abkömmling 
des heidnisehen Tempels in Uppsala ist. Stabkirchen und GlockentUrme 
cntwickeln sich so parallel aus der hochgobauten nordischen Halle. 

Die norrländischen GlockentUrme sind im allgemeinen Uber einem 
Vorratshaus errichtet, so der von Trönö, Hälsingland, Abb. 16. Dem sog. 
jämtländischen Typ angohörige GlockentUrme sind in ihrer älteren Pe
riode um die Mitte des 18. Jahrhunderts auf viereckigem und gegen 
Ende des Jahrhunderts auf achteckigem Grundriss errichtet. Der grösste 
Name auf diesem Gebiete ist Pål Persson von Stugun, der in den 1770— 
80er Jahren verschiedene GlockentUrme in kräftigem Barock baute. Sein 
schönstes und stattlichstos Werk ist der Glockenturm in Borgsjö. Die 
zwiebolförmig geschweifte Turmspitze ist eine einheimische Barocker-
scheinung. 

Von anderen Holzturmtypen sind zu nennen GlockentUrme aus stehen-
den Bohlen mit Absätzen wie auf dem Wandbehang von Skog längs der 
norrländischen KUste, pyramidonförmige Turme in Värmland und Glocken
tUrme in FUllholzbau in Blekinge. Uberblickt man den Bestand 
von Glockonturmen in Europa, so findet man Schweden als Haupt-
land in dem einen Zentrum, den baltischon Norden und SiebonbUrgen-
Ungarn in dom anderen Gebiet, das sich von Polen und Russland hinunter 
nach dem Balkan hin erstreckt. Norwegen und Dänemark besitzen 
äusserst wenige GlockentUrme, und Finnland hat einen ziemlich weit-
verbreiteten Barockturmtyp mit Absätzen, ähnlich unseren Glockentur-
men längs dor OstseekUste. Die GlockentUrme in dem anderen Zentrum 
sind von ganz anderem Typ und scheinen starken Einfluss von der Stcin-
architektur ber erfahren zu haben. 


