
PARALLELLTAI( 

Av NILS SUNDQUIST 

Redan mycket tidigt torde våra byggherrar och byggmäs
tare - de som uppförde våra äldsta kyrkor, kloster, 
borgar och anläggningar av liknande art - ha kommit 

underfund med att det nordiska klimatet icke medgav alltför 
invecklad ytterarkitektur. I särskild grad gällde detta takens 
former. Försök att på kontinentalt vis uppdela en takkonstruk
tion med syfte att nå en differentierad arkitektonisk effekt 
hämmade sig snart: nederbörd, frost och snöfall visade sig 
ha en snabbt förödande verkan. Antalet reparationer blev di
rekt proportionellt med antalet utsatta frätytor. Det är inte 
utan att man skulle kunna tillämpa en klimatlära också på 
vår nordiska byggnadskonst: de destruktiva krafterna kan ha 
fött sådana former att dessa blevo till en egenart. Det intres
santa ämnet vore förtjänt av en specialundersökning. 

Med några ord skall här nedan beröras en takform, som vis
serligen icke synes ha varit alltför vanlig i vår äldre arkitektur, 
men som dock kan uppvisa ett flertal goda exempel. Jag tänker 
på det s. k. parallelltaket. Med parallelltak menas, schematiskt 
sett, en takavtäckning, där minst två sadeltak stå omedelbart 
slutna intill varandra. Konstruktionen förutsätter sålunda att 
två takfall bilda ett »dike», genom vars bottenränna vattnet 
avledes. Denna ränndal utbildar sig genom avledningslutning
ens flackhet till en veritabel frätyta . Varje modern arkitekt 
stegrar sig inför en dylik förödande takkonstruktion. Men i 
vissa fall har parallelltaket också i vår tid visat sig vara den 
enda framkomliga vägen. Det gäller i fråga om långa breda 
industribyggnader, där sidoljuset måste kompletteras med tak
ljus. Genom mångfalden av taknockar och takfall på dylika 
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överljusbelysta byggnader blir benämningen »veck.tak» kanske 
den som bäst täcker begreppet. 

I medeltidsarkitekturen finner man parallelltakformen an
vänd i synnerhet vid sådana kyrkor vars egentliga byggnads
kropp utökas med intill varandra ställda kapell eller sidoskepp 
i form av serier av kapell. Sådana parallelltaksavtäckta kapell 
ha funnits bl. a . vid S. Maria klosterkyrka i Sigtuna1 och vid 
Stockholms Stork.yrka". I Danmark ha på liknande sätt avtäckta 
kapell funnits bl. a. vid Sorö cistercienskyrka på Själland.3 I 
de medeltida städerna finner man ofta tak, som skulle kunna 
betecknas som skenbara parallelltak. Det är i sådan bebyg
gelse där en serie hus kan stå med gaveln mot gatan och så 
nära ihop att deras sadeltaksserie bildar ett mångfaldigt paral
lelltak. En känd dylik ensemble är den s. k. Bryggen i Bergen. 

När parallelltaket uppträder på en byggnadsenhet är det 
oftast betingat av byggnadskroppens bredd. Takavtäclmingen 
i ett sådant fall skulle kräva orimligt hög bjälk.konstruktion. 
Man har då i stället valt sättet att uppdela tak.konstruktionen 
i två eller flera lägre enheter. 

Den som skriver detta hade tillfälle att komma i kontakt 
med ett synnerligen mäktigt parallelltak från Vasatiden, då jag 
stod i färd med att bygga en modell av slottet i Uppsala, så
dant det blev utformat av Johan III och Karl IX vid 1500-
talets slut. Det gällde den mäktiga södra flygeln, den under 
vilken den s. k. Kung Jans port med Sturevalven befinner sig. 
Flygeln har synnerligen aktningsvärda dimensioner: den egent
liga byggnadskroppen har en längd av 90 m och en bredd av 
27 m. Bredden utökas härtill mot borggårdssidan av den hit 
förlagda galleriutbyggnaden, varigenom den avtäckningkrä
vande huskroppen får en bredd av sammanlagt 90 X 31 m. 
Tak.frågan syntes till en början föga problematisk då ju en 
förhållandevis god avritning av slottet föreligger från tiden 
omkring 1670 av professor Olof Rudbeck' och sagda ritning 
visar att även den södra flygeln före branden 1702 täckts av ett 
enda, mot vardera gaveln avvalmat sadeltak. 

Allt var gott och väl, principiellt mötte det inga hinder att 
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Bild 1. Uppsala slott. Detalj ur teckning från omkring 1660 i Erik Dahlbergs
samlingen i Kungl. bibl., Stockholm. Märk parallelltaket å den södra (skymda) 

flygeln. 

utföra en rekonstruktionsritning till ett dylikt valmtak. Men 
det var en detalj, som under sådana förhållanden var svår
förklarlig: det gällde hur man skulle ge den ljusgård, kring 
vilken den stora slottstrappan steg upp genom alla slottsvå
ningarna, erforderligt dagsljus. Ljusgården, anlagd över norra 
valvet i Kung Jans port och klart angiven på Jean de la Vallees 
planritningar över slottet 1660", hade genom sina ringa mått i 
plan, 3 X 3 m, närmast karaktären av en väldig trumma eller 
»brunn» genom flygeln. Dess ändamål, att ge den pompösa 
slottstrappan ljus, hade varit helt förfelat om den mynnat i 
en mörk vind. Man måste förutsätta att mynningen stått mot 
fritt dagsljus. Hur skulle detta kunna förenas med det väldiga 
sadeltaket på Rudbecks ritning? Det var fullständigt omöjligt 
att tänka sig att ljusgårdstrumman stigit ända upp mot tak.
nocken och där i en öppning fångat dagsljuset. Trummans 
höjd skulle under sådana förhållanden ha måst bli vid pass 
30 m, vartill kommer den ljusdecimering som mynningens 
höga läge medfört. För att nå en godtagbar lösning vore en 
avsevärd taksänkning nödvändig. 
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Att nå ett betryggande resultat i denna fråga syntes mig 
länge fåfängt tills jag en vacker dag ställdes inför en av Erik 
Dahlberg på 1660-talet utförd blyertsskiss över Uppsala stad 
från nordöst. Skissen, som befinner sig i den Dahlbergska 
samlingen på Kungl. Biblioteket - och som föga beaktats ge
nom att den icke kom att graveras och följaktligen icke är med
tagen i Sueciaverket - väckte mitt särskilda intresse under 
det inventeringsarbete jag tillsammans med Sigurd Wallin 
utförde över Dahlberg~ upplandsbilder i och för en planerad 
utgåva av de Dahlbergska originalskisserna. Det från nordöst 
sedda slottet framträder på skissen anmärkningsvärt detalje
rat. Man ser den långa, mot staden vettande östflygeln, flan
kerad av sina torn, man ser också den låga nordflygeln, av
slutad åt väster av den tornförsedda och bestyckade bastionen 
Styrbiskop. Men man ser också ett i detta sammanhang vik
tigt parti av sydflygeln, nämligen övre partiet av taket. Skis
sen visar klart och tydligt att sydflygeln täckes av ett parallell
tak. Båda tak.nockarna äro tydligt utritade. De östliga valm
slänterna ligga i liv med långslottstakets östliga fall. De östra 
nock.spetsarna krönas av vimplar med stänger livade med ku
lor. Man hade väntat att också de västliga nockspetsarna skulle 
ha uppburit vimplar, men sådana ses icke. Det är möjligt att 
bevekelsegrunden härför är den skada södra flygelns västra 
del och torn lidit av en brand på 1650-talet. Med detta sam
manhänger sannolikt också det faktum att man ej ser någon 
del av västra tornet, som fått sin kalott och spira avbrända 
vid den nämnda eldsolyckan. 

Att Uppsala slotts södra flygel under 1660-talet avtäckts av 
ett parallelltak bekräftas av en uppgift hos den danske läka
ren Gerhard Stalhoff, som i sin reseberättelse över sitt besök i 
Uppsala 1660 beträffande stadens slott säger•: »Dette slott 
belegen paa en mechttig högh bergh aff saand och smaa steen, 
bestaar aff 2 fornemme huuse i huer andre bygde, m ed et stort 
trint högt taarn och buttet spitz i dend ende och hiörne som 
coniuncturen aff husene er, saa vel med liche taarn och spiir 
paa huer ende aff begge husene, aff huilche det spitz och nesten 
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Bild 2. Uppsala slotts södra flygel med dess parallelltak, enligt projekt från 
tiden omkring 1600. Modell utförd efter förf:s ritningar. 

Bild 3. Penningby i Uppland, enligt Sueciaverket. 
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Bild 4. Djursholm i Uppland, enligt Sueciaverket. 

tornet i dend vestre ende er opbrentt. Det fornemste huuset 
teget med spaan staar paa snidt i sönder och nör er longt 200 
passus. 3 voninger högt mens tornene 4 voninger. Paa dette 
huus och begge tornene ere 34 skorstene. Thet andre huus er 
et bredt hus, mens möchet stechere med 2 tach hos, huer andre 
i lengden lige höge.» 

Då jag med de nyvunna synpunkterna på Uppsala slotts 
sydflygels takavtäckning återtog mitt modellarbete och ritade 
ett rekonstruktionsförslag till flygelns avtäckning med sitt av 
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Bild 5. Sundholmen i Västergötland, enligt Sueciaverket. 

Dahlberg avritade och Stalhoff beskrivna parallelltak fann jag 
strax lösningen till den ovanberörda trappljusgårdens arran
gemang. När flygeln krönts med sitt dubbeltak och ljusgårds
trumman förts upp under detsamma befanns det att öpp
ningen mynnade exakt i centrum av norra sadeltakets södra 
fall. Detta medförde flera fördelar, dels att ljusbrunnsmyn
ningen kom föga över vindsgolvsnivån, dels att mynningen stod 
diskret långt inne i ränndalen mellan taken och, sist men 
icke minst, att mynningen med sitt sneda söderläge stod prak
tiskt solfångande. Den mitt i slottsflygeln belägna ljusgårds
brunnens läge fick en djupare mening först då den kunde sam
manställas med ett lågt takfall rakt över sig. 

Det skulle här föra för långt att utveckla frågan om varpå 
det kunde bero att Uppsala slotts södra flygel erhöll så mäk
tiga dimensioner att densamma måste övertäckas med en ur 
beständighetssynpunkt så äventyrlig takkonstruktion som ett 
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parallelltak. Vare nog sagt att Johan III: s eller Karl IX: s arki
tekt icke hade fria händer när nämnda taklösning koncipiera
des: han var bunden av de mäktiga breddimensioner sydflygeln 
givits redan i ett tidigare skede. Sagda förhållande väcker tan
ken att också på andra platser iakttagna parallelltak - nämnda 
nedan - icke ingå i ett förstahandsprojekt utan äro produkter 
av omgestaltningar av under flera byggnadsperioder till onor
mal bredd utväxta byggnadskroppar. 

Tydligt är att Uppsala slotts mäktiga parallelltak ansågs 
moget för ombyggnad vid det tillfälle, då Olof Rudbeck erhöll 
Karl XI:s uppdrag att reparera slottet. Förändringen var må
hända ur flera synpunkter praktisk, men lika säkert är att 
vissa estetiska värden gingo tillspillo; och härtill måste man 
förutsätta att trappgården nu förlorade sitt överljus. 

Bläddrar man igenom Dahlbergs Sueciaverk upptäcker man 
att ett antal slott haft parallelltak under 1600-talet. Penningby 
i Länna socken i Uppland har haft sådant, likaså Sundholmen 
i Västergötland, där till och med ett torn rest sig ur takets 
ränndal. Ett originellt parallelltak har Djursholms slott i Dan
deryds socken i Uppland haft. Det har haft tre valmade sadel
tak i bredd, vinkelrätt placerade mot huvudfasaden. Det mel
lersta har dominerat i höjd och på sin nock uppburit en tom
liknande takryttare. 

Under 1700-talet gingo slottens parallelltak sin både mate
riella och andliga undergång till mötes. Det blev den k loke och 
förståndige - och skicklige - överintendenten Carl Hårle
man (1700- 1753) som blev den nya arkitekturens föresprå
kare och skapare. Endast goda tak med effektivaste vattenav
rinning kunde nu komma i fråga. Det festliga 1600-talet er
sattes av det »nyttiga» 1700-talet. 
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NOTER. 

1 BERTIL BERTHELSSON, Mariakyrkan. Några byggnadshistoriska 
detaljproblem; i Situne Dei 1943, s. 17, fig. 7 .och s. 22, fig. 10. 

2 Sveriges kyrkor, konsthistoriskt inventarium, Stockholm, Band 
I (1928), s. 296, fig. 123; jfr också s. 279, fig. 111. 

3 V1LH. LORENZEN, De danske Klostres Bygningshistorie XI (1940 
- 41), Tavle XXI. 

• Nu i Uppsala Universitets bibliotek. Jfr A. HAHR, Uppsala slott 
och dess rikssal, Uppl. Fornmf. tidskr. 44 (1930- 32) samt Ds, 
Olof Rudbeck d. ä. som arkitekt, ib. s. 152, fig. 15. 

' Nu i Nationalmuseum. Jfr A. HAHR, Två nyfunna planer av 
Vasaslottet i Uppsala, Fornvännen 1929, s. 102 o. 103, fig. 40 o. 41. 

• E. LEWENHAUPT, Uppsala och dess omgifningar 1660, Uppl. 
Fornmf. tidskr., h. 18 (1896), s. 292. 
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