Gotiska kyrkor på norra mälarstranden
med takryttare
I.

Landskyrkor och ordenskyrkor

Av NILS SUNDQUIST

Den gotiska landskyrkan inom konstområdet »norra mälarstranden» (Uppland-Västmanland) stannar för vår syn som en enkel
gråstens- eller tegelrektangel m ed ett högt brant och svart spånklätt sadeltak. Takåsen löper i hela sin längd fri, ingenting bryter
den rena silhuetten. Bra nära är att denna för oss alla så kära
landskyrkotyp av »laduform » blivit klassisk. Rasbokil, Edebo,
Jumkil , Lagga, Vätö, Knivsta, Älvkarleby, Söderbykarl, Häverö ,
östuna, Lillkyrka, Boglösa, Tegelsmora, Dannemora, Viksta vem kan för sin inre syn undgå dylika konstlösa men pregnanta
kyrkoprofiler när man söker erinra sig landskyrkan i norra mälarstrandens landskapsbild? Vid sidan härav står den i åldershänseende närstående landskyrkotyp, som till sitt långhus fogar
ett något smalare kor; Börje, Ärentuna, Hacksta, Vendel, Tensta,
Villberga och Estuna kan tjäna som exempel. I profilh änseende
gäller sak samma här, ehuru raklinjen brytes vid koret.
Och dock är det föga troligt att den gotiska landskyrkan, av d e
typer som nyss exemplifierats, i äldre tider haft detta »rena » utseende. Mycket talar för att taksilhuetten avbrutits av en takryttare. Vi ha därmed kommit ett intressant arkitekturhistoriskt
problem nära: våra landskyrkors yttre utseende i äldre tid, under
medeltiden, vasatiden och stormaktstiden. I föreliggande studie
skall ett försök göras att dels granska det material, som kan tyda
på takryttares förekomst under de nämnda tidsskedena, dels ut-
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skilj a de stilström ningar, som skapat förutsättn ingar för takryttaren .
Man får icke föreställa sig a tt kyrkorna enbart inom våra nordliga konstområden krönts av takryttare. Tvärtom. Takryttaren är
vanlig ute i h ela Europ a; d en som sätter sig a tt bläddra i bilder
av gamla städ er finner kyrkor m ed takryttare i hundratal, för att
inte säga tu sental. Att st udera takryttarens konstruktions- och
konsthistoria enbart inom e tt v isst konstområde p å kontinenten
skulle vara ett särde les stort arbete. Vetenskapligt mes t nöjaktigt
är att, med hän syn ti ll äm nets rikedom, fördj upa takryttarstudierna inom ett klart begränsat område.
Takryttaren uppträder ofta inte ensam u tan kan vara ett komplement till västpartiets torn, vare sig antalet sådan a är ett eller
två. Kyrkor finns som sakna takryttare men h a västtorn. Sällsynt
är a tt f inna en kyrka, som vare sig h ar torn eller takryttare. Av
de hundratals e uropeiska sta dsbilder jag studera t h ar jag kn appast
n ågon gång funni t att en kyrka är helt torn- eller takryttarlös.
Vad man sn art kan konstatera i kyrkoexteriörens värld är att,
m edan tornet tillhör stora kyrkor, takryttaren oftast före kommer
p å mindre kyrkor eller kapell. Viktigt i Yå rt samman hang är att
takryttare så gott som kon sekvent förekommer över klosterordnarn as kyrkor. Gran skar man en gammal stadsbild ser man de h öga
kyrktornen , som sticka upp u r bebyggelsens mer eller mindre
taggiga horison t; det rör sig då i regel om katedraler eller a ndra
storkyrkor. Men m an ser sn art även takryttare. Oftast är det, som
n yss antyddes, ordenskyrkor de reser sig över.
Svårt är a tt enbart ge nom avb ildning få en u ppfattning om
vederb örande takryttarekyrkas eller dess takryttares å lder. Tveklöst ka n dock uttalas att takryttaren på kontinenten börjar uppträda vid 11 00-talets slut, gotikens primärskede. Dess stora tid är
dock höggotiken och sengo tiken.
Av flera skäl syn s det vara lämpligt att fördela takryttarstudierna på två avsnitt, nämligen dels avseende norra mälarstranden, dels r örande övriga svenska - m er eller mindre provinsiella
- konstområd en und er jäm[örelse med Norden i övri gt. Studien
i årsboken U ppl and 1966 skall b eröra »Landskyrkor och ordens-
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Bild r. Estuna kyrka.

Rh ezelius, 1635- 1638.
Märk takryttaren även
på vap enhuset.

kyrkor» p å norra mälarstranden , i studien i årsboken i967, »Kompara tivt », skall den antydda jämförelsen göras m ed andra svenska
konstområden och i skälig mån b eröras takryttarproblemet i d e
övriga nordiska länderna. Eftersom takryttarens ursprungliga syfte
ligger till grund för takryttarens tillkomst, skall uppgiftsfrågan , i
elen mån så låter sig göra, belysas.

2. Funbo kyrka .
Rh ezelius, 1635-1638.
Märk ljudgluggarna i
tak ryttarhuset.

Bild
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Bild 3. Tegelsmora
kyrka. Rh eze lius, 16351638.

Som bakgrund till vår inl edand e studie kan en, om ock summ arisk, utblick vara på sin plats om kyrktornets tidsställning
gentemot takryttaren inom vårt aktu ella konstområde. Det b efinnes att kyrktornet i tidshänseende har två klart särskiljbara
produktionstider: den första faller under den romanska epoken
(t iden omkring 1150-1250), elen andra under sengo tiken (tider..

Bild 4. T ensta kyrka.

Rh ezelius, i635-1638.
Märk de små gluggarna
i takryttarens basd el.
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Bild 5. Tolfta kyrka.

Rhezeli us, 1635-1638.

omkring 1450-1550). Det nu sagda innebär att vi ha en tidig och
en sen tomtid. Men - och det är det konsthistoriskt intressantaste
- det uttalade ger oss automatiskt det beskedet att vi mellan tomtiderna h a en tornlös tid. Det är det långa skedet 1250-1450. Att
anteckna är att våra gotiska landskyrkor till huvudparten tillkommit under tomlöstiden. Någonting har gjort att det icke var

Bild 6. Vendels kyrka.

Rheielius,

i

635-1638.
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»p å modet» under medeltidens mittre århunclranclen att förse
lanclskyrkorna med västtorn av sedvanlig art.
För a tt få en mera pregnant bild av de olika landskyrkotypern a
kunna vi som exempel från elen tidiga tomtiden n ämna Vaksala,
Biskopsku lla, A lunda, Bälinge, R as bo, alla tillkomn a all tifrån
1100-talets mitt ti ll 1200-talets mitt. Exem pel p å elen senare tomtidens k yrkor är Skepptuna, Närtuna och Björksta, för att n u inte
nämna Trefalclighe tskyrkan i Uppsala och Uppsala domkyrka m ed
dess m äkti ga tvillingtorn.
D et kan vara motiverat att ställa elen fråga n om icke de rena
sadeltakskyrkorna behövd e n ågon kompen sation för sin tornlöshet. Här kan vi försöksvis föra in takryttaren i bi ld en . Var d et elen
som, trots allt, gav d en go tiska tomfri a landskyrkan d ess resning?
Vi vet ej säkert om konsekvent så va ri t fallet m en vi ana att lösningen är att finna n ågonstans å t ett sådant hå ll .
T yvärr vet vi alldeles för litet om meningen med våra medeltida kyrktorn. Försvarsuppgiften torde i princip få bedömas från
fall till fall; generellt kan m öjl igen tornen ges uppgift som defen-

Bild 7. Västlands kyrka.

Rh ezeliu s, 1635- 1638.
Märk hälet i takryttarens b asdel,

ÅRSBOKEN

Upp land 1966

Bild 8. Fu nbo kyrka. H adorph, 1680.

siva skydds- och bevaknings torn . Rimligt är a tt även tolka dem
som klock torn . Symboli serar elen höga spira n m änn iskan s himmelssträvan ? Så länge, mi g veterli g t, n ågon system a tisk utrednin g
ej gjorts om k yrktorne ts syfte, få vi n öja oss med vissa fö rmoda nd en .
Samma ovissh e t r åder om takry ttaren. Var dess syfte främst es tetisk t? Förmodligen var det ibla nd, eller rent av ofta, klockbäraruppgift; i flera fa ll ve t vi a tt r yttaren h ade klockhus. Även rymdsymboliken k an h a sp elat roll. Vi vän ta m ed sp änning p å en un-
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Bild 9. Giresta kyrka. Hadorph, 168i.

dersökning om relationerna mellan torn, takryttare, klockbom,
klockbock och klockstapel och dessa viktiga kyrkoingrediensers
skilda syften. En dylik undersökning är så mycket mera motiverad
som klockringningen, med dess mångfald av klocktyper, stora och
små, alltid tillm ätts den största betydelse i gudstjänstlivet: vid
församlingens sammankallande, vid altartjänsten, vid mässan, vid
nattvarden, vid giftermål, vid dop och jordfästning.
Att vi äro h än visade till att uttala oss så vagt om takryttaren
beror på att materialet är så definitivt destruerat. Det finns inga
takryttare från gammal tid kvar. Väder och vind och andra nedbrytande krafter har arbetat med hundraprocentig framgång : på
norra mälarstranden finns , det m å ännu en gång understrykas,
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inte längre någon takryt tare att studera. Mer än troligt är att det
är berörda omständighet som gjort att takryttaren med dess många
problem hittills gått fri från konst- och kulturhistorisk debatt.
När det gäller en undersökning av takryttare på svenskt område
finns, lyckligt nog, ett antal avbildningar att falla tillbaka på.
Lämpligt har varit att i första hand gå till tecknare, som haft som
direkt mål att avrita kyrkor. Det är dessas alster, som i huvudsak
ligger till grund för föreliggande studie. Nämnda bildserier sträcka
sig över ett större fält än norra mälarstranden, m en jag har nu
första omgången uppehållit mig vid teckningarna härifrån.

Lands kyrkorna
Vad gäller landskyrkorna på norra mälarstranden står oss tillbuds
ett antal serier teckningar, som utförts av personer, vars direkta
uppgift varit att från verkligheten ute i fältet avrita kyrkorna. Det
är bildserier av JoH. H. RHEZELIUS, JoH. HADORPH, JoH. PERINGSKIÖLD och OLOF GRAU , omspännande tiden i630-talet till i750talet.
De kyrkbilder med för vårt ämne givande innehåll, som återfinns i de fyra huvudserierna, kunna kompletteras med enstaka
bilder från äldre och yngre tid, bl. a. på äldre lantmäterikartor.
Till den anförda gruppen kyrkotecknare må tilläggas ERIK
DAHLBERG, som visserligen icke haft kyrkor som specialitet men
alltemellan återger sådana i sina vyer. Fullständighet kan det
aldrig bli tal om så länge många källor, h ur önskvärda de än äro
att medtaga i »rannsakningen », äro all tför tidskrävande att uppspåra.
För norra mälarstranden gäller vad rör landskyrkorna:
RHEZELJ US avbildar med takryttare följande kyrkor:
Estu na, Funbo, Tegelsmora, Tensta, Tolfta, Vendel,
Västland
HADORPH: Funbo, Giresta, Lagga, Sala lands(?), Skuttunge, Tensta, Tolfta, Vendel, Västland, Akerby,
Ärentuna, östervåla
PERINGSKIÖLD: F unbo, Skuttunge, Tensta, Tolfta, Vendel, Västland
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DAHLBERG: Ängsö
GRAU: Norrby, Tegelsmora, Tensta, Tolfta, Vendel,
östervåla

6

Summa 32

(16)

Rhezelius utförde sm a teckningar fr. o. m. år 1635, H adorph
lät utföra sina 1676-86, Peringskiöld sina p å 1680- tale t, Dahlberg
sina från 1660-tale t till 1680-tale t och Grau sina 1748 (U ppland)
och 1754 (Väs tmanland).

0

Bild

IO.

Lagga kyrka . Hadorph, 1684 .

•
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Sala landsförsamlings kyrka (?), Hadorph, 1685.

Antalet avbildade kyrkor med takryttare blir, om dubbleringarna reduceras, 16. Läggas härtill en på en lantmäterikarta från
1684 återgiven bild av J ärlåsa träkyrka med takryttare blir antalet 17. Intressant är att konstatera att alla de fyra huvudtecknarna
har med Tensta, Tolfta och Vendel i sina serier, tre Funbo. I
föreliggande studie återges Rhezelius', Hadorphs och Graus serier
i deras helhet, bilderna 1-26. Då för Peringskiölds teckningar
gäller att de äro starkt beroende av Hadorphs ha de här icke
medtagits. Rhezelius' och Hadorphs ritningar förvaras i Kungl.
Biblioteket, Stockholm, så ock Peringskiölds. Graus teckningar
1748 finnas i Västerås läroverks bibliotek. Rhezelius', Hadorphs
och Graus kyrkoteckningar från Uppland och Västmanland ha
systematiskt utgivits.
Ännu en källa, värd att ta med i en undersökning av lands2 - 665053
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kyrkornas utseende under m edeltiden, k a n vara de kyrkbilder,
som återfinns i 1400-tale ts kalkmålningar. Sådant m a terial får
dock b eh andlas med försiktighet, ty vi vet alls icke om kyrkomålaren avb ilda t verklighe ten eller om h an komponerat sin kyrkbild i fantasin. Någon m ålad k yrka, som kan identifi eras med e n
verklig, lokalbestämd såd a n finn s ej . Men ändå synes det mig vara
värt att diskutera n ågra kalkmålningskyrkor. J ag tänker framförallt p å en kyrka i motivet »D e tacksamma döda » i Biskopskulla
kyrkas vapenhus, bild 32. Vi se en högres t kyrka, krönt av en lika

B ild

1 2.

Skuttunge kyrka. H adorp h , 1676-1680.
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Bild 1 )· Tensta kyrka. Hadorph , 1680. Märk västgavelns hörnkontreforter,
vilka tillsammans med takryttaren bildar ett arkitektoni"kt tretal.

högrest takryttare. Innanför bogårdsmuren stiga de döda upp
ur sina gravar. Man har en stark känsla av att kyrkomålaren återger en miljö, som är verklighetstrovärdig. I Rasbo kyrkas valv
håller en kvinna i handen en takryttarkyrka, bild 33. För att pröva
trovärdigheten hos kyrkbilderna med takryttare kan det vara värt
att undersöka hur en kyrkomålare avbildar en kyrka med västtorn. En sådan bild finns bland Rö kyrkas kalkmåln ingar. Kyrkobyggnaden har ett resligt torn, krönt av en lika reslig tornspira.
Viktigt att konstatera är att i en sådan kyrkvariant kyrkmålaren
återgivit sin kyrka med trovärdiga drag. Det stöder en förmodan
att ett visst sanningwärde ligger i åtminstone en del målade kyrkb ilder med takryttare; målaren har återgivit en kyrka såclan han i
verkligheten såg den.
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Beträffande Vendels kyrka anför kyrkans beskrivare, H enrik
Alm, att i kyrkan s väs tparti, på ös tra trappväggen , finns å tergiven
en takryttare, placerad nära en »murare», som h åller ett ölkrus.
Scenen med takryttaren och » mu ra r~ n » tolkas som den stund, d å

Bild I 4. T olfla kyrka. H adorp h, 1683.
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Bild z5. Vendels kyrka. Hadorph, 1683.

takryttaren och samtidigt kyrkans nya valv firas efter färdigställandet. D etta skulle h a kunnat äga rum vid tiden omkring 145 1,
året för Johannes I wans målningars tillkomst. Tolkningen får
gälla för vad den är, en intressant förmodan.
D et kan nu vara på sin plats att föra in i bilden den kyrka ,
som på flera sätt b etytt så mycket för norra mälarstrandens gotiska
landskyrkor, nämligen Uppsala domkyrka . Helt naturligt är att
det gotiska konstområdets huvudbyggnad m ed dess rika och kva-
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lificerade byggnadsh ytta under h ela byggn adstiden , i synnerhe t
under 1300- och 1400-talen, h aft betydelse fö r landskyrkornas utformning, både i princip och i de talj . Från takry ttarproblemets
sida är de t ägna t att bereda oss glädje a tt vi på säker dokumentarisk grund kan fas tställa a tt domkyrkan 144 1 fick en takryttare.
Den var, som sig bör, anlagd över korsmitten , varvid elen kom a tt
stå som en symbolisera ncle överbyggnad över elen pla ts i kyrkan ,

Bild 16. Väs tla nd s kyrka. Hadorp h , 1683.

ÅRSBOKEN

Uj1j1/a11d 1966

a12&

23

'i'
•

d

Bild z7. Akerby kyrka. Hadorph, 1685.

där de svenska konungarnas kröningar enligt Upplandslagen
skulle äga rum.
Helt visst innebar det stora mödor för domkyrkoledningen, den
som h ade ansvaret för det dryga och kostsamma kyrkobygge t, att
få den stora b yggnadskroppen uppmurad och taktäckt även i västpartierna. År 1431 torde man äntligen nått det eftersträvansvärda
målet. Att med ens b ygga några västtorn var alls icke att tänka på.
Det var ett fruktansvärt drygt arbete ändå att resa den väldiga
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västfronten. Ännu n ågra år tog det innan man ansåg sig mogen
att skrida till högtidlig invigning. Det skedde tredjedag pingst
(7 juni) i435.
Men därmed var kyrkobygget långt ifrån färdigt. Det återstod
att ge det yttre önskvärd pompös resning. Förkroppningar i västvalvens murverk får sin förklaring endast om man förutsätter att
två västtorn från början planerades. Likaså måste m an betrakta
det som i hög grad rimligt att kyrkoledningen, så snart möjlighet

I
Bild z8. Ärentuna kyrka. Hadorph , 1680. Märk antydningarna till gluggar
r yttarens basdel.
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Bild z9. östervåla kyrka. Hadorph, 1685.

så erbjöds, avsåg att förse korsmitten, domkyrkans »Origo» och
kröningsrum, med en pregnant tombyggnad. Man synes ha gått så
tillväga att man först uppbyggde detta mittre torn, snarast en takryttare, åren strax efter 1435 - först därefter som slutetapp de
stora västtornen. Då allt tyder på att nämnda torn tillhör tiden
efter 1450 och väl togo ett tjugotal år att färdig tälla, nödgas vi
räkna med att det slutliga färdigställandet kunde ske tidigast på
1470-talet. Till ärendet hör att vi icke har den ringaste vetskap
om tomavtäckningarnas form under de mäktiga tomkropparnas
ungdomsår.
Men vi mås te ägna oss åt domkyrkans takryttare. Kännedom
om densamma ha vi vunnit genom CARL M. KJELLBERGS (1895)

N.

SUNDQUIST Gotiska kyrkor med takryttare

och STEFAN SönERLINDS (1956) förtjänstfull a forskningsinsatser. I
den m edeltida skri ftliga källa, som ger oss de värdefulla upplysningarna, säges att takryttaren uppfördes 144 1 men redan efter
kort tid , 1447, förstördes i en brand. Den i Riksarkivet förvarade
h andlinge n (A 8, fol. 2 r.) ger följande upplysning (anfört efter
Söderlind):
•ltem turris sup er med ium ecclcsie, que fuit fabr icata eoclem anno
quo monstrancia, Yiclelicet anno Dominj 144 1, h abet lam inas cupreas in
summa xii 1 / 2 skip p unclh ct vj markpunclh item carpentatorib [u]s[et?)
architectis pro precio lab[oris in ?) turre clabantur 50 rnarche; därefter
fortsättning med ett senare tillägg: h ec turris post per incenclium cum
tccto ecclesie combusta est a nn o Dom inj l\Iccccxlvij die beati Eskilli .•

Vad som här meddelas är, sch ematiskt sett, och som n yss antyddes, att en takryttare restes först sex år efter domkyrkan s invigning
och redan sex år efter byggandet brann n er. Man ve t ej säkert
om n y takryttare genas t tillkom som ersä ttning för den förstörda,
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Bild w . J ärl äsa träkyrka. Lantmä terikarta,
i684.
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visst är dock, enligt anförda utredning, att en takryttare omnämns i de senare räkenskaperna från 1533-1536. I 1574 års pla·
nerade byggnadsarbeten nämns virke för tre torn, sannolikt till
spiror för västtornen och för en takryttare. I ett brev av 28 febr.
1578 förklarade konung Johan III att han ville ha ett torn, väl
en takryttare, upprest på domkyrkan.
Till slut må anföras att hösten 1585 ett stort torn skulle byggas
på domkyrkan. De tornspiror och den takryttare, som vi se på
1600-talets bilder av Uppsala domkyrka, bild 30, härröra från det
tombygge, som Gerard de Besche fick i uppdrag att utföra genom
kungligt brev av 13 dec. 1613. Å bild 27 återges domkyrkans
tänkta utseende på 1440-talet.
Sammanfatta vi vad de berörda bildserierna och enstaka bilderna ge, kartan, bild 31, må konstateras att resultatet blir, med
hänsyn till medeltidskyrkornas stora antal, trots allt skäligen magert. Den grund, på vilken vi äro hänvisade att stå för att bedöma
frekvensen av takryttare inom vårt konstområde i äldre tid, blir
långt ifrån bärig. Om man vill hävda att takryttaren varit obligatorisk hos alla tomlösa landskyrkor på norra mälarstranden under
medeltiden, måste materialet i hög grad berikas.
Jen om man ändå, till slut, känner sig manad att hävda »ob ligatoriet», hur ska ll läget med de få identifieringarna bedömas?
En förklaring är att när kyrktecknarna börjar sitt arbete några
decennier in på 1600-talet, finns mycket få takryttare att avbilda.
övervägande delen kyrkor stå utan takryttare. Frågan blir: har
huvudparten av de medeltida kyrkorna icke haft takryttare eller
har förintelsen satt in redan på 1500- och 1600-talen? Vi vet tyvärr
ännu ej säkert vad vi skall svara. Vi få nöja oss med att konstatera
att under 1600-talet endast få landskyrkor h a takryttare. Tänker
vi oss att de takryttarfria kyrkorna haft takryttare i ett tidigare
skede, måste tanken tillsvidare stanna vid en förmodan.
Avbildningar i all ära, hur lyckligt vore det ändå icke att kunna
besöka någon eller några kyrkor inom vårt aktuella konstområde,
som gömmer påtagliga bevis för att de en gång haft takryttare_
Vår ön kan blir inte utan gensvar. Åtminstone tre kyrkor bevara
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ännu rester av sina takryttare. Det är T egelsmora, T ensta och
Vendel, samtliga avbi ldade med takryttare av Rhezelius redan vid
mitten av i630-talet. Resterna utgöras av uppe på valven vilande
bjälkkonstruktioner, en gång b aspartier för takryttarna.
I samtliga tre fall består, närmare bestämt, underlaget av en
syllkonstruktion av bjälkar, vari stående stolpar är försänkta.
Stolparna är stagade av en, oftast oregelbunden, sned försträvning.
Syllkonstruktionen är i Tegelsmora, bilderna 34, 35, kvadratisk
med i sexkant stående stolpar, i Vendel, bilderna 39, 40, sexkantig
med i hörnen stående stolpar och i Tensta, bilderna 36-38, dubbel, dvs. en rektangulär, undre konstruktion med i sexkan t stående
stolpar och en sexkantig, övre konstruktion med i hörnen stående
stolpar.
Takryttarbasen ligger i Tegelsmora m ed centrum vid pass i2,5 m
väster om kyrkans östgavel, dvs. över den mellersta traven , något
V om kyrkans mitt. Den ligger i Vendel omkring i 4 m öster om
kyrkans västgavel, över den mellersta traven i långhuset, något ö
om långhusets mitt. I Tensta ligger den drygt 7 m öster om
kyrkans västgavel, mellan långhusets första och andra traveer från
väster räknat.
Takryttaren i T egelsmora har sina sidor tvärs över takåsen
parallella med öst- och västgavlarna samt hörn mot kyrkans långsidor. Den har i Vendel sidor parallella med kyrkans långmurar
samt hörn vid takåsen mot öst- och västgavlarna. I Tensta har
den sidor parallella med långhusmurarna och hörn vid takåsen
mot öst- och västgavlarna (gäller både undre och övre konstruktionerna) . I samtliga fall vilar ryttaren på ett underlag av på
tvären (i N-S) stående bockar av bjälkar på ben. I Tensta, med
den dubbla syllkonstruktionen, är även bockkonstruktionen dubbel.
Av de beskrivna kyrkorna är Tege lsmora den yngsta . Den torde
ha byggts under 1400- talets tredje fjärdedel. Valven byggdes med
ens. Tegelsmora kyrka med dess rika gavelblinderingar helt orörda
och gråstensväggarna aldrig överputsade gäller för att vara den
bäst bevarade upplandskyrkan från medeltiden. Takryttaren,
bild 35, har rest sig över kyrkans mittparti. R yttarens sexkantiga
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Grau, i754.
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Bild

NORRBY KYRKA.

underdel ovan takåsen har haft en bredd av 2,5 m . Underdelens
västra och östra väggar ha stått vinkelräta mot takåsen.
T ensta är den äldsta av de tre kyrkorna. Den uppfördes under
1200-talets sista fjärdedel och täcktes av tunnvalv av trä både över
långhus och kor, långhusvalvet utan profil, korvalvet med klöverbladsprofil. De ännu bevarade valven slogos sannolikt på 1430talet, ty kalkmålningarna, utförda av Johannes Rosenrod, äro daterade 1437. Takryttaren, bild 38, har haft ett markant västerläge,
möjligen för att betona västpartiets nära anknytning till patronus,

Bild

22.

T egelsmora kyrka. Grau , 1748.
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Bild 23. Tensta kyrka. Grau, 1 j48. På originalbilden har en ryttare felaktigt
tecknats ä\·en över lå nghu sets östparti. D enna har pä ovanstående bild avlägsnats.

herren till Salsta, och hans plats i kyrkan. Takryttarhusen, de t
äld re med en bredd av vid pass 2,9 m och det yngre med en bredd
av omkr. 3,6 m (båda sexkantiga), har h aft öst- och västsidorna
vinke lräta mot och nord- och sydsidorna parallella med takkammen, den form som tvivelsutan varit den vanligaste på norra

Bild 2-1 . Tolfta kyrka. Grau , 1748.
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Bild 25. Vendels kyrka. Grau , 1748.

mälarstrandens takryttare. De bevarade basresterna i Tensta med
dess två skikt tyda på att en äldre takryttare avlösts av en yngre.
Vendels kyrkas invigning förlägges på dokumentär grund till
1311. Den var redan då en av norra mälarstrandens ståtligaste
landskyrkor. Liksom i Tensta är dess material tegel på gråstensgrund. Medan långhuset övertäcktes av ett profillöst trätunnvalv,
täcktes koret av det ännu bevarade kryssade ribbtegelvalvet. Långhusets nuvarande tegelribbvalv slogs senast omkring 1450, ty Johannes Iwans kalkmålningar äro, som ovan redan antytts, daterade
1451. Takryttaren har haft mittläge på långhuset. Dess bredd har
varit 2,8 m och dess sexkantsiclor har haft samma orientering som
tenstaryttarens.

...
:

Bild 26 . östervå la kyrka. Grau , 1754.
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..
Bild 27. U ppsala domkyrka frå n söder, 1440-talet. Rekonstruktionsförsök av
förf.

Framhållas må att n ågon slutgiltig inventering av norra mälarstrandens landskyrkor med avseende p å förekomst av basdelar till
forna takryttare ännu icke utförts. En sådan kan väntas ge ytterligare material. Till slut uttalas att dateringar av takryttarbaserna
tills vidare får anstå.
När man granskar de avbildade takryttarnas arkitektoniska
former finner man snart att de äro nog så likartade. Den gotiska
resningen å terkommer hos alla, de flesta uppbygga sig i »bashus»
och »spiror», så gott som konsekvent sexkantiga. Ibland ser man
en profilerad övergång mellan bashuse t och spiran, bestående av
krönande spetsgavlar över varje fas. Man kan i några fall se »ljudgluggar» i bashusen , ett vittnesbörd om att ryttaren uppburit
klockor.
D å takryttarn as arkitektur icke längre kan studeras, möter stora
svårigheter a tt konsthistoriskt bedöma deras former. Andra bevarade föremål av med takryttaren besläktad arkitektonisk resning
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äro därför välkomna i debatten. J ag tänker särskilt på några
krön från ännu bevarade sakramentshus. Delar av ett sådant å tergår p å ett från Roslags-Bro kyrka. Det beskrives av Ingeborg
'ii\l'ilcke-Lindqvist i årsboken Uppland 1940. Se rekonstruktionsritningen där å sid. 11 , utförd av Iwar Anderson. Slående likhet
mellan sa kramentshu se t och en normaltakryttare föreligger. Jämför exempe lvis sakramentshu set i Roslags-Bro med takryttaren på
Stockholms svartbrödrakyrka, i denna studie återgiven å bild 42.
Sakramentshuset i Roslags-Bro dateras av Ingeborg WilckeLinclqvist till 1200-talets slut eller 1300-talet. Hon tänker sig att
det en gång, i anseende till dess höjd om vid pass 5 m , möjligen
kommit från den »ecclesia li gnea », om anlades p å Domberget i
U ppsala 1290 som provisorisk domkyrka innan den stora domkyrkans högkor ännu stod färdigt för gudstjänst. Sakramen ts-

Bild 28. Ängsö kyrka från söder, enligt Erik Dahlbergs förlageteckning till
gravyr för Sveciaverket, omkring 1680. Kungl. Bibl.
3-
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husets betydelse för takryttarens formhistoriska bestämning består
däri att detsamma visar att känslan för den art av gotisk resning
det representerar var förhanden i vårt konstområde vid tiden omkring 1300.
De bildserier av takryttarkyrkor, som i föreliggande studie återgivits, kunna ses som kriterier för att ett antal landskyrkor på
norra mälarstranden under 1600- och 1700-talen haft takryttare.
Hur intressanta nämnda århundraden än är kyrkoarkitekturhistoriskt sett är det dock, då det gäller våra landskyrkor, till medeltiden vår heta åstundan står. Vi vill gärna söka bevisen för att
till medeltidens tomlösa gotiska landskyrka även en takryttare
hörde. Tedan lämnas en serie kriterier - av skiftande värde - för
att takryttaren, eller känslan för takryttaren och dess former, kan
föras ner i medeltiden och vasatiden.
i. Uppsala stads äldsta sigill visar en kyrka, som krönes av tre
takryttare. Avbildas i årsboken Uppland 1961 , pp. 68 och 69.
Datering: 1200-talets slut.
2. Från Roslags-Bro kyrka härrör ett sakramentshus, vars arkitektoniska resning starkt överensstämmer med takryttarens former. Avbildning ses i årsboken Uppland 1940, p. 11. Datering:
1200-talets slut eller trettonhundratalet. (Liknande takryttarformade sakramentshus eller delar av ett sådant finnas från överJärna, Södermanland, och från Väte på Gotland, ib. p. 13).
3. lägra år efter invigningen 1435 erhåller Uppsala domkyrka
en takryttare över korsmitten . Datering på dokumentär grund:
1441.
4. I Vendels kyrkas västparti ses målad en »takryttare», som
kan symbolisera att ett taktorn tillkom i samband med slagningen
av de sengotiska valven. Kalkmålningen utförd av Johannes lwan
1 45 L
5. Ett antal kyrkor på norra mälarstranden bevara ännu uppe
i valven hål, genom vilka rep löpt till klockan i över kyrkans
mitt eller västparti eller kor uppförd klockbock eller takryttare
( orrsunda, Funbo, Estuna, Tensta) . Datering: 1400-talets mitt
eller senare del.
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6. Klosterkyrkorna på Stadsholmen i Stockholm återges på den
s. k. Väclersolstavlan i Stockholms Storkyrka med resliga takryttare (se nedan). Datering: 1535.
7. Uppsala stads sigill från vasatiden visar en tomförsedd kyrka,
över vars mittdel en takryttare reser sig. Sigillet återges i årsboken
Uppland i965, p. 60. Datering: omkring 1590.

Ordenskyrkorna
Det ovan n ådda antalet för på olika sätt identifierade takryttare
på norra mälarstranden, nära ett 20-tal, ger oss, trots allt, kurage
att fortsätta med berörda konstområde och dess gotiska landskyrkors takryttarproblem. Till en början frågar vi då om det inom
samma område finns någon annan grupp än landskyrkorna, vars
tak en gång krönts av takryttare. Ej svårt är att konstatera att en
dylik kyrkgrupp en gång funnits. Det är o r cl ens kyrkorna.
De arkitektoniskt märkligaste av dem stå lyckligtvis ännu i behåll: cisterciensnunnekyrkan i Siw, dominikanmunkkyrkan i Sigtuna och franciskanmunkkyrkan i Stockholm (Riddarholmskyrkan). Vid de nu nämnda kyrkorna finns visserligen icke, så vitt
mig är bekant, några delar av takryttare kvar. Men goda avbildningar finns från 1500- och i6oo-talen . Till de nu anförda bevarade ordenskyrkorna kan anföras den sedan länge försvunna
dominikankyrkan i Stockholm, som även elen haft takryttare.

~g. S. Eriks skrin,
detalj av teckning till
Johan III: s orden
Agnus Dei. Efter Torsten Lenk.

Bild

N . SU:\DQUIST

Gotisha liy rlwr med takryttare

D en express ivaste bilden av de två munkkyrkorna i Stockholm,
franciskankyrkan p å Riddarholmen och svartbrödrakyrkan på
Staclsholmen, är elen s. k. Vädersolstavlan i Stockholms Storkyrka.
D en målades 1535 för att hugfästa minnet av några vädersolar,
som då var syn liga på stockholmshimlen. Tavlan återger Stadsholmen från öster och bygger p å en slags symmetrisk komposition: Storkyrkans torn representerar bildmitten , franciskankyrkans
takryttare, t.v. , och dominikankyrkans, t. h., utgör balanserande
sidostycken. Man får sn arast intrycket av att de två ordenskyrkornas takryttare tillsammans med Storkyrka ns torn stått domin anta i Staclsholmens bebyggelse. Klosterkyrkorna, sådana de avbildas å Väderso lstavlan , ses å bilderna 4 1 och 42 .
Skoklosters kyrka avbildas av Hadorph 1682, bild 50. På bilden
ser man en rikt dimensionerad takryttare i väster, därtill en
klockbock, uppsatt n ärmare kyrktakets mittdel. En klockstapel
har tidigt funnits på samma pla ts där elen nuvarande står.
Skoklosters kyrka har vid samma tid på 1600-talet blivit föremål
för avbildningar. De mest kända är de förlageri tningar Erik Dahl-

Bild 30. Uppsala domkyrka frå n no rdväst,
en ligt Joh . Eenber g,
1704.
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p. Karta Ö\'er genom a\'b il<lning eller bevarade fragment id e ntifiera<le
takryttarkyrkor på norra mälarstranden. U ppsa las centre rade läge framgår
tydligt. De stiga nde linjerna sammanbi nda k loste rplatse rn a. Som jä mförelse
a nges de tre takryttarkyrkor i Södermanland, som hittills identifierats genom
teckningar a\' J. Perinkskiö ld , 1680-ta let. Ri tning av frym eta flam .
JJ ilcl

berg utförde för sticken till det stora Sueciaverket, färd igställt vid
1600-talets slut. Ett femtal gånger är klosterkyrkan avbildad på
D ahlberg-teckningarna, vid alla tillfällen från samma h åll, från
sydöst. Man ser över kyrkans ästparti en takryttare med kraftig
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Bild 32. Kyrka med takryt ta re, m ä lad i Biskopskullas kyrkas vapenhus, 1450talet. Motivet är •De tacksamma döda • . Foto av E rik Stra nd , Öst hamma r,
1 959·

basdel. Man ka n förmoda att takryttaren bes tår av e tt klockhus,
m å h ända arra ngera t i anslutning till cistercien sordens b yggn adsregler, som , varom mera n eda n, avvisade västtorn m en ej motsatte
sig klocktorn ovan kyrktaket.
En utformning hos Sko klosterkyrkas väs tparti kan möjligen ses
som tecken för a tt just häröver rest sig en uppbyggnad, som krävt
stabilitet. Västpartiet är icke utbildat som e tt valvfack på övligt
sätt utan b estår av en endas t h älften så bred valvkonstruktion ,
supplerad av b åde inre och yttre stödmurar, bild 52. Konstruktionen kan å tergå p å en önskan att häröver resa en klockryttare
eller liknande. Att en d yli k »förkroppad » västkonstruktion anlagts såsom en substruktion till tornöverbyggnad ses h os Skänninge
stadskyrka, bild 53.
I sin studie »Ritus cisterciensis», i964, anför HILDING JOHA NSSON att cisterciensord en s kyrkor saknade torn . Det finns fall, fortsätter han , då generalkapitlet beordrat rivn ing av redan uppförda
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torn. över korsmitten uppfördes i stället en takryttare av måttlig
höjd och av trä. Sten fick ej användas. Förbudet mot torn hängde
samman med att kyrkan ej hade behov av stora klockor; ringningarna hade ju ej till uppgift att samla en större ockenmenighet utan endast konventet. För klockornas storlek och användning fanns noggranna anvisningar. I takryttaren hängde en eller
två klockor. Ringning skedde medelst rep, som hängde ner vid
korsmitten, och utförde av sakristanen eller klockaren. Generalkapitlet fastställde i 157 storklockans vikt till hög t 500 pund
(omkring i75 kg).
Dominikankyrkan i Sigtuna avbildas ett flertal gånger på i6ootalet, av Hadorph i682, bild 49. En av Dahlbergs förlageritningar
visar en reslig takryttare över kyrktaket, bild 48. Kyrkan med dess
takryttare ses även på Gripenhjelms mälarkarta från i688.
Genom byggnadsarkeologisk undersökning i962 har planen på
franciskankyrkan i Uppsala klarlagts. En säregen detalj i ruinen

Bild 33. Kvinna hållande kyrka med takryttare. Kalkmålning
i Rasbo kyrka valv, 146o·talet. Foto E. Skirgård, 1966.
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B ild 3·1 a, b. Frå n Tegelsmora kyrkas va!Hind med rester a ,· den en gä ng h är
ståend e takrytta ren . Av baskonstruktionen framgå r att basprofilen va rit sexkantig och att d en haft sådan t läge at t sexka ntens sp e tsar utgåt t Yinkelrätt
från takkammen. Uppmätning och foto av Lars Geze lius, 1966.
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är att dess långsträckta kor i sitt västparti haft en extra inställd
mur, belägen endast några meter öster om triumfbågen, bild 45.
Det förefaller som om den till agda muren haft en förstärka n de
uppgift i syfte att motverka sättningar i högmurar och valv i
korets västligaste trave. Tänkas kan därtill att extramuren bildat
ett fast underlag för en takryttare, som i så fall, analogt med
franciskank yrkan i Stockholm, haft sin takryttare rakt över munkkorets västligaste trave (MARTJN 0Lssoi , bi ld 47).
Där vi kunnat studera ordenskyrkor på norra mälarstranden
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Bild 35 . Tegelsmora kyrka, dess sydfasad under takryttartidcn. Rekonstruk -

tionsförsök av förf. Ritning av Lars Gezelius, 1966.
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i bild och i »verklighet» h a Yi funnit kriterier för a tt de ha ft takry ttare vid en tidpunkt, som står medeltiden mycket n ära. Likn ande yttre fo rm delar våra ordenskyrkor med flertalet av orden skyrkorna ute i E uropa. Med cisterciensorden besläktad inställning
h ar av a ll t att döma tigga rordnarn a, dom in ikan- och franciskanordn arna , h a ft.

B ild 37· Tens ta kyrka , dess Yal n ·ind med resterna av de forna takryt tarn a
sedd a frå n ös ter. Bortre Yäggen kyrkans \·äs tv ägg. Foto Lars Gezelius, 1966.

B ild ;6 a, b. Te nsta kyrka, uppmätning i plan och p rofil av res tern a p å valvvind en av d e fo rna takry tta rna; övre bi lden sektion frå n ös ter , undre bilden
p lan . Mä rk ryt tarens n ärh et ti ll västgaveln . Ritning av La rs Gezelius, 1966.
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L andskyrkorna p å norra mälarstranden från de t got iska sked et
k u nde beträffa nde takryttarresningen liksom i så m ån ga andra
d e taljer h a tagit intryck från ord ensarkitekturen . U nder den senare cister cienstiden och under tiggarmunkstiden , dvs. fra n cisk an och dominikanrörelsernas skede, 1200- och 1300-talen , kan man
förmod a a tt våra landskyrkor börjat få takry tta re. Ep oken skulle
kunna b enämnas inte b ara »to rnlös tiden » utan även »takr yttartiden ». D et är först under senmedeltiden, n är ordensväsende ts
dominans avlöses a v »borgerligh e ten >>, som e tt antal stads- och
landskyrkor p å norra m älarstranden får ordentliga väs ttorn .
Jag h ar ingående övervägt vilken pla ts p å norra mälarstranden
under m edeltiden kan tänkas h a haft de fl es ta takryttarkyrkorna.
Av flera skäl h ar jag nödgats stanna vid Uppsala.
Av frekven skartan , bild 31, fra mgår p å e tt pregn ant sätt vilke t
centralt läge U ppsala har i fö rh ållande till de konstater ade takry ttarkyrkornas utbredning. M an an ar a tt U ppsal a i b erört h än seende haft b e tyd else. En genomgång av stad ens möjligh e ter som
»takryttarstad » kan därför va ra p å kall ad , även om, tragiskt nog,
n ågr a säkra resu l ta t, så län ge allt m a terial sed an århundraden är
utplån a t, icke kan n ås . Rannsakningen får stanna vid en inventering av »möjlighe terna ».
Ej få kyrkor och k ap ell i Uppsal a h a h aft förutsättningar för
takryttarkrön. Först kommer domkyrkan in i bilde n . H elt i sin
ordning är att en takryttare krönt U ppsala domkyrka under d ess
tornlösa skede; de två mäk tiga väs ttornen ti llkommo först under
1400-tale ts senare d el, trol igen under ärkebiskoparn a Jöns Beng tsson eller J akob Ulfsson. Ej oantaglig t är a tt även efter d e t tornen
tillkommi t takryttare bibehölls m ed p åföljd a tt domkyrkan fi ck
tre högresta spiror. Känt ä r att domkyrkan vid tornspirornas förn yelse i b örj a n av 1600-talet fö rsågs m ed takryttare över korsmitten . D en fö rstördes vid bra n de n 1702 och domkyrkan stod
länge takry ttarlös. M en Ze tter vall la nser ade p å nytt takr yttare;
sed an 1893 h ar Uppsa la domkyrka inte b ara sina kända torn uta n
även sin resliga takry ttare.
Utanför domkyrkan funnos å tminstone två murkap ell, som k an
förmodas h a h aft takr ytta re: d els d e t från 1300-tale t h ärrörande
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S:t Eriks kapell vid källan, nu ingående i Domprosthuset, dels
S: ta Barbros kapell på domkyrkans södra sida, vid den plats, där
Jakob Ulfssonstatyn nu står. Gå vi utanför domkyrkan närmaste
byggnad krets, finna vi ett antal kyrkor, som högst annolikt haft
takryttare. Först S:t Erik kyrka på Riddartorget, uppförd på
1300-talet och vars ruin kvarstod ännu några decennier in på
1700-talet; denna kyrka om någon bör ha krönts av takryttare.
Nere på :t Eriks torg, framför nuvarande hotell Gillet, låg
Helgeandskyrkan, även elen troligen takryttarförsedd. Till sl ut
ha vi på västra sidan Trefalclighetskyrkan, i sina former alltid en
trogen avb ild av domkyrkan: först takryttare, därefter västtorn.
Under 1580-talet uppförde Johan III nere vid S:t Eriks källa ett
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Bild 38. Tensta kyrka frå n norr med dess takryttare. Ritningsförslag av slottsintcndenten Ragn a r Jonsson m ed utgångspunkt från de p å kyrkvinden bevarade resterna . Själva takryttaren arkitektur fri komposition.
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kapell, i handlingarna benämnt Drottning Gunillas kapell, förmodligen krönt av takryttare. Lägger vi härtill det kapell, som
Gu tav Vasa iordningställde inom borgen Uppsala gård väster om
domkyrkan, kan här ytterligare en takryttare tillfogas.
Gå vi över ån ut på östra åstranden, den gamla staden Östra
Aros' område, finna vi h är ett anta l kyrkor, uppförda under 1200och 1300-talen och därför fallande under takryttarnas produktionstid. Först franciskankyrkan, vars ruin frilagts inom kvarteret
Torget och som på annan plats i dr studie gjorts trolig som takryttarkyrka, bilderna 45 och 46. Vidare S:t Pers kyrka, frilagd
inom kv. S:t Per. Den primära kyrkan utgjordes av ett brett långhus, till vilket mot öster fogats ett rakslutet kor, även detta mycket rymligt; kyrkoplanen stämmer nära övere ns med dominikankyrkan i Sigtuna, något som får ses som ett stöd för tanken om
takryttarkrön. Även Vårfrukyrkan vid gamla Bredgränden kan ha
haft takryttare. Slutligen kan förmodas att kungsgården, belägen
vid nuvarande Bredgränd, haft takryttare över sitt kapell.
R äkna vi amman alla de förmodade takryttarna i Uppsala
under medeltiden och vasaticlen, finna Yi att de kunnat vara icke

Bild 39 . Vendels kyrka , dess va lvvind med bernrade d elar av den forna takryttaren, t.v., sedd mot öster. Foto Lars Gezelius, 1966.
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Bild 40 a, b. Vendels kyrka , d ess valvvind med d e beva rade delarna av d en
forna takryttaren; övre bilden sektion, undre bi lden plan. Uppmätning av
Lars Gezelius, 1966.
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mindre än ett tiotal. Men det finns tyvärr, det bör uttryckligen
unders trykas, inga som h elst säkra kriterier för de flesta av dem.
lär d et rör sig om ta kryttare i Uppsala ka n de t vara på sin
plats a tt anföra S:t Eriks skrin i Uppsala domkyrka, utfört i form
av en rektangulär got isk kyrka, krönt av en takry ttare . Skrinet utfördes på Johan III: s uppdrag av g uldsmeden Joha nnes Rosenfäl t
och stod färdigt omkring 1579· Intressant är att en ski ss till S:t
Eriks skrin, bild 29, ses å ritningen till Johan III: s orden Agnus
Dei. Skissritningen finns numera i Archivo General de Simancas
i Madrid. Då det från span sk sida uttalades ett önskemål a tt få ta
del av ordensritningen, efterkom Joha n III denna b egäran och
överlämnade ritningen, för vidare b efordran till konung Filip Il,
till span ska sändebud et kapten Francisco di Eraso, som vistades i
Sverige 1578 och 1579 och sistnämnda år å terreste till Spanien.
Mycket talar för a tt våra landskyrkor och stadskyrkor, framföra ll t under 1200- och 1300-talen, tagit in tryck från ordensväsendets kyrkor, i första h a nd de som tillhört cisterciens-, dominikanoch franciskanordnarna. Den enkla kyrkoplanen, »salen », torde
å tergå på tiggarmunkarnas enkla och rymliga kyrkorum. D et sm alare koret, rymligt även de t, ka n h a si n förebild i dominikan ernas
och franciskanernas långs träckta »mtmkkor». En pregnant detalj
hos en stor grupp landskyrkor i Uppland-Västmanland under
höggo tiken är d et sammansa tta korfönstret, som tvivelsutan fått
sin utformning p åverkad av ordenskyrkorna, dä r tredelat korfönster närmast var obliga torisk t. Kanske vi nu därtill h a skäl till
a tt i vå ra gotiska landskyrkors takryttare se uppre pad en arkitektonisk form, som fått h ävd i ordenskyrkorna alltsedan I 100och 1200-talen.
D et finns mycket som nu tillika talar för att även vår egen
sven ska orden, birgittinorden, bör föras in i bilden, i synnerh et
som impulsgivare för de strama former, som Uppsala domkyrka
fick i sitt fä rdigs tällande skede under 1400-talets tidigare decennier. Ej m ången h ar gjort klart för sig att Birg ittas klosterkyrk a i Vadstena invigdes fem år före Uppsala domkyrka! Vid
denna tid hade Vadstena k loster och Sigtuna dominikankloster
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edan länge haft stor prestige som andliga institutioner i Sverige.
Ur arkitektonisk synpunkt hade birgittinorden upptagit de förenklade drag, som konsekvent präglat det äldre ordensvä endets
kyrkor.
Prövas m å till si t under vilka betingel er land kyrkorna och de
andra kyrkorna förts in på en dylik utvecklingslinje. Lätt kan det
intressanta konstaterandet göras att den högsta kyrkoledningen,
enkannerligen ärkebiskoparna i Uppsala och deras närstående
kapitulares, ofta stått ordensrörelserna nära. I ärkebiskoparnas
rad finna vi redan från början ordensväsendet representerat. Den
förste m etropoliten av Uppsala, Stefan, var cisterciensmunk från
Alvastra. Under 1200-talet blir perioden 1236-1267 belagd med
två ärkebiskopar, båda med nära kontakt med dominikan- och
franci kanordnarna. Ärkebiskop ]arier (ämbetstid 1236-1255) kan
påvisas ha starkt dominikansinne, påtagligt dokumenterat däri att
han valde sitt sista vilorum i dominikanernas kyrka i Sigtuna.
Efter honom följer Lar (ämbetstid 1255- 1267), som var immatrikulerad i franciskanorden. Enligt ärkebiskopskrönikan 1344 fick
Lars sin grav hos franciskanerna i Enköping. Ärkebiskop Johannes, tidigare biskop i Abo, blev 1289 ärkebi kop i Upp ala. Han
Yar dominikan från Sigtuna. Ärkebiskop Petrus Filipsson (ämbetstid 1333-134 1) var dominikan. Suppleras förteckningen med
andra h öga ämbetsmän i Uppsala domkapitel, finna vi ett ej
oväsentligt antal kapitulares som stå dominikanorden nära. Domprosten Andreas Andre<e (And) arrangerade i Uppsala, i dess
Helgeandshus, en »filial> för dominikanerna.
Ärkebiskop Birger Gregersson (ämbetstid 1366- 1383) står birgittinorden n ära. Ännu märkligare är att vi under de tidigare
decennierna på 1400-talet finna en ärkebiskop, som direkt utgår
från en orden, nämligen Johan H åkansson (ämbetstid 1421-1432).
H an kom som birgittinmunk från Vadstena. Hans djupa förankring i Vadstenaklostret framgår särskilt därav att han lät viga sig
till ärkebiskop över den svenska kyrkoprovinsen i dess kyrka 1422.
Vissa tecken tyder på att ärkebiskop Johan H åkansson hade sinne
för byggnadsväsendet, ja, vi få betrakta honom som byggherre för
icke blott det medeltida Domkapitelshuset i Uppsala, beläget på
4-
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domkyrkans södra sida, utan även för ärkebiskopsgården, identisk
m ed det nuvarande Gustavianum väs ter om domkyrkan. Viktig t i
sammanhan ge t är a tt det är under ärkebiskop Johan H åkanssons
tid som U ppsala domkyrkas vä tparti fullbo rdas. En inskription
vid väs tra por talen säger a tt »detta arbe te fullbo rdades år 143 1»,
det vill säga under birgittinmunken Johan H åkanssons ärkebiskopat. ·· rkebiskop Johans sinne fö r ord en arki tek turen kan
fö rklara att Uppsala d omkyrka i si n slutfas fick en så stram yttre
arkitektu r. Det förvå nar o alls icke utan bli r h elt i sin ordning
a tt vid domkyrkan vid tiden omkring 1430 en murmäs tare T yrgils
frå n Vadsten a var verksam.
För mången kan det synas konsthistoriskt oväse ntlig t om en
m edeltidskyrka h aft takry ttare eller ej. Sj älv h ar jag blivit alltmer
övertygad om a tt detta sp örsm ål, trots all t, ej är oviktig t. Först
n är takryttaren förs in i bilden , ja, fö rst då bli r den gotiska landskyrkan yttre gestaltning rik tigt klar för oss. M ed detta a ttribut
talar kyrkans exteriör, i dess h ela och odelade form, sitt klara

Bild 4I. Franciskankyrka n i Stockholm med
dess takryttare, d e talj
frå n den 1535 målade
väderso lstavla n , nu i
Stockholms torkyrka.
Fo to Stockholms tadsm use um.
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Bild 42. Domi nikankyrkan i Stockholm med
de s takryttare, detalj
fr ån Vädersolstavlan
1535. Märk att kyrkan
har långhus och kor i
o lika riktningar; koret
,·iker mot norr gentemot långhuset. Takryttaren har sitt läge över
det långsträckta korets
västparti. Märk klockbocken över norra korväggens trappgavel.
Foto Stockholms Stadsmuseum.

språk om i vilket tidsläge kyrkan hör h emma. 1200- och 1300-talen
präglas starkt av ordensrörelsernas ideal. Återspeglas detta i la ndskyrkans yttre uppsyn, blir sagda kyrka ett vittnesbörd om vilka
faktorer i t iden, som ägt kraft att skapa arkitektoniska former.
K yrkan m ed takryttare, numera hos oss helt försvunnen, representerar även den en påtaglig, om ock blygsam sektor i vår medeltida konsthis toria.
Kyrkoteck narna och några deras levnadsdata

Då de fem tecknare fr ån 1600- och 1700-talen, som i föreliggande
studie har lämnat det grundläggande utgångsmaterialet, genom sina
teckningar gjort ovärderliga insatser för förståe lsen av de uppländska
och västmanländska landskyrkornas äldre arkitekturhistoria, kan det
yara motiverat att i korta drag teckna deras len1adsöden.
] oh. H åka nsson Rh ezelius var kyrkoherdeson från Torstuna i Uppland och föddes i början av 1600-talet. Studerade, förmodligen juridik,
i Uppsala fr ån 1624 men började 1630 utbild a sig till fornforskare.
Hans lärare blev kyrkoherden i Fresta i Uppland Martin Aschaneus
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B ild 43. Franciskank yr-

kan i Stockholm (Riddarh olmskyrkan) från
sydöst omkring i 570.
Deta lj av kopparstick
av Frantz Hogenberg
efter teckning av Hieronymus Scholeus.

(o. 1575-1641). Enligt fullm akt från 1629 kunde denne, vid sida n av sin
präs terliga gärning, m eddela enskild undervisning i fornforskning; h a n s
utnämning till an tikv arie och m edhj älpare å t runforskaren J oh ann es
Bureus i Upp sala inne bar bl. a. a tt h an skulle taga emo t elever i och
för undervisning, ej minst i r u nkunskap . Rhezelius var en av Ascha neus'
första elever. i 630 h ade Rhezelius blivit ka nsli skrivare i Stockholm och
tjänstgjorde som sekre terare h os bondeståndet vid tre riksdagar.
Rhezelius' första fu ll makt so m · h ävd asökare » utfärd ad es av Kammarkoll egiu m 1634 och gällde r esor till bl. a. Öl and och Småland. I vårt
sammanhang är d et av sä rskil t intresse a tt Rhezelius nu blev i tillfälle
a tt avrita ett stort antal k yrkor uteft er studi evägen. A lla h a ns ko ncep t,

B ild 44. Franciskankyr-

- -

_··.:.~~

kan i Stockholm från
nordöst. Detalj av koppars tick av Frantz H ogenberg, omkring i575.
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dagböcker och renritningar, genomgående av stort vetenskapligt värde
- främst ge nom Rhezelius säkerhe t ;iven i de taljerna men ej minst
därige nom a tt mån ga av d e a\·tccknacle kyrkorna nu sedan lä nge äro
rivna - förvaras på Kun gl. Bibl. i Stockholm.
Aren 1635, 1636 och 1638 forts a tte Rhezelius med likartade studier esor i Uppland och hann därvid avteckna ett ej ringa antal kyrkor,
kyrkovap en , gra\·stenar m . m ., allt kompletterat med ymniga upplysnin gar av fornhistoriskt och allmänt kulturhistoriskt intresse. Att Rhezelius' material är av s;irskilt v;irde fra mgår enbart diirav a tt h a ns systematiska uppteckningar av k yrkor och kyrkomiljöer m. m . är de första
som gjorts i Sverige. Upplands fornminnesförening tog fasta härpå och

Bild 45 . Franciskankyrkan i Cppsala, dess ruin med blick mot öster ner över

munkkorets väs tparti. Hitre tvärmuren triumfbägen med dess tvä altare. Bortre
tvärmuren har stadgat västligaste kortraven, som kunnat hotas av sättningar
genom en frän dess valv uppbyggd takryttare. J ämför bild 46. Foto E. Skirgärd, 1962.
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B ild 46. Franciska nkyrka n i U ppsala, dess pla n m ed särskild m arkering av

d en mur , som sek und är t förstärk t m u nkkorets västligaste trave. O va ntill kyrkans syd fasad i sch ematisk r ekonstruk tion , m ed den tä nkta takryttarens läge
m arkera t. Ritning av La rs Gezelius och Frym eta Flam.
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Bild 47. Franciska nkyrkan i Stockholm, d ess sydfasad och plan. Takryttaren
tänks ha stå.tt rakt över munkkorets västligaste trave, samma trave som i
uppsalakyrkan förstärkts av en tvärmur, bild 46. Skala lika med b ild 46.
Efter Martin Olsson i Sveriges Kyrkor.
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Bild 48. Dominikankyrkan i Sigtuna, 1680-talet. Detalj ur förlageteckninge n

ti ll stick i Erik Dahlberghs Suecia Antiqua. Kungl. Bibl.

utgav av trycke t Rhezelius' Uppla ndsm a terial, »Monum enta Up landica»,
som bilaga till sin tidskrift, band 7 (1915- 191 7), med C. M. STENBOCK
och O SKAR LUNDBERG som utg ivare.
Efter 1641 föreligger inga uppteckningar av Rhezelius h a nd. Osäkra
anställningsförhållanden torde h a utgjort skälen till att Rhezelius återg ick till ämbetsman n abana n. 1646 lämnade han, det sägs motvilligt,
Stockholm i och med förordnande som sekre terare vid generalg uvern ementet i Halland. 1654 blev Rhezelius borgmästare i Jönköp ing och
avled 1666.

] oh. Hadorph, född 1630 som bondson på Haddorp i Slaka socke n,
Östergötland, död i Stockholm 1693. Skolgång i Linköping 1642-48, studerade jurid ik i Uppsala, med kungligt stipendium från 1652. Sedan
H adorph 1660 blivit akadem isekreterare kom han i nära kontakt med
universitetska nslern Magnus Gabriel D e la Gardie och fick av denne
stöd b åd e i sitt förva ltningsarbete och i sitt intresse för fornkunskapen.
1666 fick han a nslag till an tikvarisk forskning och blev den egen tl ige
•riksantikvarien », ehuru titeln tilldelades professorn i fädernes lande ts
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ant ik viteter Olof Verelius. Hadorph blev 1667 assessor vid det i Uppsala
1666 bildade Antikvitetskollegiet, en • akademi • för omhändertagandet
av och studiet av rikets a ntikviteter, d vs. alla slag av minnesmärken.
Stor vikt lades vid gamla handlingar, medeltida pergamentsbrev, lagar,
krönikor, islä ndska handskrifter, sagor m. m. För Hadorphs framgång i
sin fornforskning och fornvård Yar det betydelsefullt att han 1673 å tföljde Karl XI på hans fem månader lå nga Eriksgata. Konungen fick det
största förtroende för sin •guid e• och gav honom i sinom tid, i anslagsfrågor m. m., det bästa stöd.
Det kom p å Haclorphs lott att tillsammans med ett följ e av ritare och
upptecknare resa land och rike runt för att i fältet uppteckna allt som
kund e va ra till n ytta för belysa nd et av de n n yvordn a europeiska stor-

Bild -19· Dominikank yrka n

Sigtuna frän nordväst. Hadorph , 1682.
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maktens fornhävd: runste nar, gravm inn esmärken, k yrkor m. m . Hadorph
framstår i d etta arbete so m d e n store organisatorn. H a ns arb etssätt var,
äve n m ed drt sätt att se, vetens kapl igt, då han sta nn ade vid att i den
• p atriot iskt • och forskningsmäss ig t så upprörda tiden p å ett rent objektivt sä tt insamla fo rn - och meclelticlshistoriskt material för framtida
bearbe tnin gar. H a n ä r vår förste sto re systematiska samlare, fornforskare
och fornvårdare. Frå n 1668 fort satte han d et av Lars Bure p åbörj ade
arbetet »R a nnsak nin g om Antikviteterna » med insamling ge nom r ikets
präs terskap av uppg ifter om r esp. bygels fornlämnin gar oc h alla andra
slag av minnesmärken .
Man ka n ställa sig d en fr åga n hur d e t g ick fö r d en sa klige och n yktre
Hadorph i rudbecki a ni smens tid. Kund e han motstå d e p a triotiska stormvågorna ? J a, det var just yacl h an kund e. Han stod li vet ut, tillsamma ns
med en liten krets av lärda vänner, fast vid sin sakl ighet och objektivitet.
Men det stod honom d yrt. När den för Hadorph så häng ivne Karl XI

Bild 50. Cisterciensnunnekyrkan i Sko. Hadorp h, i 682 . Märk den helt mot

väster dragna takryttaren samt klockbocken över kyrkans mittparti.
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Bild 51. Cisterciensnunnekyrkan i Sko från sydöst. T eckning frän ljOO-talet.

Märk a tt klockbocken icke längre finns samt att klockstapel uppförts på den
forna klostergärd en.

märkte a tt H adorph icke stödd e d e av Rudbeck la nserade, för rikets
fornhävd så ärofulla • ideerna ., tog h a n i a nslagsäre nclen a mer eller
mindre sin hand ifrå n honom. Så begav d et sig a tt även H aclorph, elen
fr amsynte samlaren, utgivar en och forn vård aren , p å 1680-talet r ed a n fi ck
lida m artyrskap för sin stå ndak tighet m o t rudbeckia nismen.
Beträffand e H adorphs ritnin ga r av k yrkor i Uppland bör antecknas
a tt a rbetet skedd e under H aclorphs lednin g. D et manuella rit ningsarbetet torde i stor utsträc kning h a utförts av teckn a rn a J. L eitz och P . H elgo nius. På ett lycklig t sä tt komple tterar H adorphkollektion en Rhezelius' vid p ass femtio år äldre k yrko teckningar.
16 j 6, efter tio å rs verksamhe t med Uppsala som utgå ngspunkt, b egärde
H aclorph avsked fr å n aka clemisekretera rtj ä nsten och överfl yttade sin
verksamhe t till Stockholm. H a n blev titulärsekre terare i Riksarkivet o ch
V<Lr fr. o. m . 16 j g riksa ntikvari e. All a uppg ifter ge nomförd e H adorph
med o troli g arbetsintensite t. H a n o rdn ad e p å d et skickli gaste sätt elen
antikvariska verksamhe te ns ekon o mi, h a n anstä llde en stab a v teckna re,
form skärare och islä ndska h a nclskriftssa ml ar e och översä ttare, ha n uppsökte alla tänkbara platser där d et kunde finn as gaml a handskrifter om
iilclre förh ålla nden, h a n b earb etade och utgav av trycket en imponerande
mängd av lagar o ch codi ces, ja, ha n va r elen som ihopbrag te de första
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förem ålen till de t som en gå ng skulle bli Sta tens Histori ska Muse um.
Sitt stora runverk, med över i ooo upptecknin gar och ritnin gar, h a nn
Hadorph icke utge m en m a teri a le t kom till a nvä ndnin g hos ]. Göra nsson i Bautil (1750) .

] oh. Peringsk iöld, född i 654 i Strä ng näs, d ö d i7 20 i Stockholm, blev
1680 au skultant vid d et i 666 i Uppsala bildad e Ant ik vite tskoll egiet.
H a n teckn ad e, ö 1·ersa tte isliindska sago r och fo rskade för ge nealogiska
ve rk. Å tföljde a ntikl·ari e n J oh. H ad orph p å h a ns studi ereso r i och för
av teckning av run stena r, kyrkor m . m. Perin gskiöld blev assessor i kollegiet i 687 och efterträdd e i 693 H ad orph som sekretera re och a ntikva rie
vid d e till Stockholm överförd a samlin garna, vars n amn 1692 blivit
Antikvitetsarki ve t. H adorph var vår för ste ege ntlige riksa ntikva ri e, P eringskiöld vå r a ndre.
P erin gski ölds stora verk va r d en m a teri alsa mlin g, • l\Ionum enta SvioGo thi ca., som h a n hade för a Ysikt a tt utge la ndska psvis som .swea och
Götha Minningsmerken ». Börja n gjordes med Uppland , varvid Tiundala nd m cclha nns i tv å sto ra vo lymer, 17 10 oc h 171 9.
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B ild 52. Sko klos terkyrka, dess plan, parti ellt rekonstru erad av förf. Märk
västpartiets avslutning i ett förkrympt fa ck; det är häröver som takryttaren
rest sig. J ämför bild 53.

ÅRSBOKEN

UpjJland 1966

61

Bild 53. Stadskyrkan i Skenninge, omkring 1 3 00, p lan och sektion mot norr.
Märk västpartiets förkroppning som underlag för tornet. J ämför bild 52. Efter
E. Lundberg.
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Erik Dahlberg, militiir, fä lt- och fästningsingenjör, arkitekt. Född i
Stockholm i62 5, skolgå ng i Västerås, Uppsala, Norrköping och Hamb urg. En stor se ri e höga m il itära, fortifikatoriska och administrat iva
uppdrag i h em land och utland 1646- 1702. Behöll ställninge n som riksge neralkvarterm äs tare till sin död 1703.
i66J fick D ahl berg i uppdrag a tt »geografiskt avteckn a SYeriges förnämsta städer m. m . sa mt d äröYer göra en kort beskrivning». Teckningarna stuckos i kopp ar av företrädesvis fransk a och holländska m ästare samt u tgåvos, jämte text, under titel n • Su ecia antiqu a et ho d iern a».
D et digra inn eh ållet u tgöres av 353 blad m ed 469 bi lder av slott, b yggnad er, ege ndom ar och städ er, huvudsaklige n fr å n se na re delen av 1600tal et. Första uppl aga n, torn . 1- 111, tryck tes i Pa ri s 1668 - Stockholm
I 715.
D å d et all tm er börjat a nses att sticken i Suecia n äro all tför •ypp iga•
och fjärm ade fr ån de verk lighetsnära origina lritnin garn a och d ärför
lå ng t ifrå n vetens kapligt nöjaktiga, har und er de se naste tj ugo å ren
förberede lser gjorts för at t aY trycket utge just origin alritn ingarna, förvarade p å Kungl. Bibl. i Stock holm. F yra ba nd pla neras. Av d em h a r edan u tkommit tv å, det första , Stock holmsbilderna, 1963, och d e t andra,
Uppsala- och uppl a nclsbilclern a, 1966. R edak tör är Sigurd W all in , tex tförfattare i första bandet Göran Axel-Nilsson, m eda rb etare i andra
bandet Nils Sundqu ist. Vid utg ivanclet h ar elen principen ti llämpats a tt
icke bara teckningarna i deras helhet å terges u tan äve n e n m å ngfald
detaljer av dem.

Olof Grau var född i Västerås 17 22 och avled 1774. H a n a nställd es
174 1 såsom e. o. kammarskrivare i Artill er ikontoret och antogs 1745
av Krigskollegium som salpetersjucleriinspektör för Upp land, Gästrikla ncl
och Västmanlan d, en tj ä nst som m edförd e r egel bundn a insp ektionsr esor.
Under sin resa i Uppland 1748 gjorde han bl. a. avritningar av landskyrkor m . m. Han ka lla r sin a an teck nin gar • Hush ålcls A nmärknin gar
under R esan igenom Uppsala och Stockholms län .Åhr 1748. T illika m ed
Socknekyrkior uti U p sala och Stockh olms l ä ner, afteckn ad e vid deras
förbir esa år 1748 a f 0. Grau • . Manuskriptet h ar som gåva överl ämnats
till Väs ter ås läroyerksbibliotek av la ntbrukare J. A. Lundwall, Eke,
Ding tun a. D et h ar av SVEN T. KJELLBERG publ icerats i Upplands fornminnesföre nings tidskrift, band 8, Bilaga (1919).
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Ol of Graus mera utförliga beskrivning om Västmanland utgavs av
trycket 1754. Arbete t har n yutgivits av Vestmanlands Läns Tidning
1904.
NOTER
Takryttaren korn in i min intressesfär 1945, d å jag sysslade med ett
rekonstruktionsförsök av franciska nkyrkan i Enköping, vars korp art i jag
då h ade frilagt. Ärendet gällde att för en populär beskrivning över
kl ostret framställa en idesektion dels ge n om kyrkans kor, d els ge nom
östra lä nga n med fortsättning genom sydflygeln. Vid d e kompara tiva
studier jag då gjorde fann jag a tt klosterordn arn as kyrkor ute i Europa
så gott som undantagslöst haft takryttare. En annan detalj, som det
gällde a tt komm a den förmodade verkligheten så n ära som möjligt, var
korfönstrets form. De ståtliga tredelade fönstren i Sigtun a dominikankyrka och Sko cisterciensnunnekyrka fa nn jag vara representativa även
för nordisk ordensarkitektur. Med d en erfarenhet jag nu efter många
års systematiska studier vunnit om dessa detalj er, finn er jag att min
sektionsritning 1945 (Julhälsning till församlingarna i ärkestiftet, p. 72)
alltj ämt har fog för sig. Uttryckligen m å dock framhållas a tt min ritning 1945 och dess trovärdighet d å byggde mera på tur än p å skicklighet.
Ett problem som jag, vare sig jag velat eller icke, nödgats ingå på i
takryttarstudierna är takryttarens primära uppgift. Frågan kan mest
prakti skt renod las om m an säger a tt den gäller i vad m ån takryttaren
hade uppgift som bärare av klocka eller ej.
Takryttarens problem kan på ett n öjaktigt sätt belysas, även konsthistoriskt sett, först sedan klarhet n åtts om d ess huvuduppgift. J ag tror
a tt jag funnit skäl för en förmodan att åtminston e ett antal takryttar e
omslutit klockor, som ringts medelst rep, som hängt ner ge nom hål i
valvet. Några sagesmän, som genom konserveringsarbeten få tt mångårig
erfarenhet från uppländska kyrkor, meddelar mig att de p å fl era ställen
iakttagit hål upp e i valvhjässan, framförallt i mittvalvet, vilka tolkas
som hål, genom vilka ringningsrepen från klockan eller klockorna ovan
taket hä ngde ner i kyrkan. Både två häl och ett h ål före kommer. Ibland
h ar h älen vari t kl ädda med en trämuff, varigenom nötninge n förminskats, ibland har hålen stått oskodda. Man kan där iakttaga förslitnin g i teglet.
Hur ingåe nde man får granska Rhezelius' bilder fr amgår av Böda
takryttare på Öland, som har tydliga ljudhål, framhåller Ragnhild Bo-
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ström i •J. H. Rhezelius' r esed agböcker • (1966). Detsamma gäller bl. a.
Funbo kyrka i Uppland. Genom andra källor h ar m an kunn at kon statera a tt d et verkligen h ängt klo ckor i dessa trätorn .
Vid ge nomgång av d e äldre serierna teckningar av kyrkor i U p pla nd
och Västmanland, i syfte a tt identi fiera takryttar e, fäs ter man sig för
n ågra kyrkor, som h a uppbyggn ader över korgaveln, dock ej så h öga som
en takryttare. D e å terfinn as bl. a. vid D alb y, Fas tern a, Gottröra, Älvkarleby och Öster åker. Vad d e h a h aft fö r uppgift eller ålder vågar jag
icke uttala mig om, såvitt det ej fö religge r ett samband m ed d em och
arrangemange t vid exempelvis Norrsunda kyrk a, d är d en i östtorn et
h ängande klock an med elst ett r ep ge nom h ål i kor valve t kunde ringas
fr ån altarplatsen. I Sveriges Kyrkors beskrivning av N orrsunda kyrka i
Uppland ( 1, 1912) h eter d et bl. a.: •(Kor)valvet är h ögst straxt ös ter om
mittpunkten, un gefär mi tt m ella n d enna och syd västra h örnet av torn et
är en liten ring lagd i d en ursprungliga valvkonstruktion en. H är h ar
varit ett ursprungligt h ål n ed ge nom valve t sannolikt fö r en klocksträng
n ed till koret. •
M en problemet h ar m ånga svårl östa sidor. D els h ar klo ckringnin gsseden varit olika under m ed eltiden, d els fi n n er m an p å vissa äldre
bilder att en kyrka h aft båd e takryttare, kl ockbock p å takkammen och
friståe nde kl ockstap el. I n ågo t fa ll h ar klockan h ängt mellan valve t och
yttertaket. Att r ed a u t funkti o nern a inom d essa skilda uppställningsalterna ti v är inge n lätt uppgift. Till berörd a p roblem skall jag å terkomm a i d et a ndra avs ni ttet i min studie, som pl an eras ingå i årsboken
Uppl and 1967. D är a n föres tillika all åberop ad littera tur j ämte namnen
p å de sagesm än, som berika t m in disku ss ion med värdefull a up plysningar.

