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Sammanfattning
Syftet med den här rapporten är att belysa de konstruktionsmässiga lösningar och deformationer
som finns i medeltida stenkyrkor, samt att öka författarnas förståelse för kyrkokonstruktionernas
verkningssätt och kraftspel. Författarna har i första hand med hjälp av litteratur och en fallstudie,
innehållande tre kyrkor, insamlat det material som ligger till grund för de slutsatser som dras och
diskussioner som förs i rapporten.

Konstruktionsmässigt består kyrkorna av tre delar, den murade stommen, ett taklag och slagna
kryssvalv. Byggnadskonstruktionerna är likartade i de tre studerade kyrkorna med undantag av
taklagen, där skillnaden ligger i val av takstol. Takstolarna är dock typiska för den romanska
tiden. De deformationer som påträffats kan till största delen bedömas vara vanligt förekommande
i så gamla kyrkor, som författarna valt att studera, och behovet att åtgärda dessa anses av den
anledningen inte vara stort. Författarna anser dock att det finns påträffade deformationer som bör
studeras mer ingående, för att på ett säkrare sätt kunna härleda dess uppkomst och ta fram
lämpliga åtgärder. De deformationer som enligt författarna kan ha störst påverkan på
kyrkokonstruktionerna härleds dels till olika ombyggnationer, som utförts i kyrkorna, dels till ett
samband mellan dagens brist på kunskap och förlorad äldre kunskap, med avseende på dessa
konstruktioners verkningsätt.



Abstract
The purpose with this report is to illuminate the construction solutions and the deformations that
could exist in medieval parish stone churches. But also to increase the writers understanding how
activity forces effect the construction of the churches. With help from literature and a practical
study, containing three churches the writers have collected the material that the conclusions and
discussions are built upon in this report. 

The construction of the churches consists of three parts, the wall, the roof and the vault. The
construction solutions are similar in the churches disregard of the roof, where the roof trusses are
different. The roof trusses are yet typical for the roman style. The deformations that have been
found can in most cases be could usual occurring in these old churches the writers chosen to
study, the needs to repairmen are today not necessary. Yet the writers think that there are
deformations that should be study more thorough, to derive the origin and take suitable measure.
The writers think that the deformations that effect the constructions have most of their origin in
some rebuilding and lost knowledge of old building engineering
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1 Inledning

1.1 Bakgrund
Svenska staten har slutit ett avtal med Svenska kyrkan om att bidra med skattemedel, så kallat
Kyrkoantikvarisk ersättning, för att bevara kyrkornas kulturhistoriska värde. Fredrikssons
Arkitektkontor i Norrköping har fått i uppdrag att dokumentera situationen i ett 20 -tal kyrkor i
närliggande regioner. Denna dokumentation ska sammanställas till vård- och underhållsplaner
som innehåller bedömning av kyrkans handikappsanpassning, dess brandsäkerhet,
renoveringsbehov och mycket annat. 

Vårt intresse för äldre byggnadstradition fick oss att kontakta Fredrikssons Arkitektkontor då vi
ansåg att kontorets kunskaper och erfarenheter inom detta område kunde vara lämpliga vid
handledning till vårt examensarbete. I samspråk med Mats Fredriksson diskuterades olika
alternativ rörande deras pågående projekt. Det som båda parter slutligen ansåg vara ett lämpligt
examensarbete var en studie i konstruktionslösningar och deformationer i ett antal medeltida
kyrkor.

1.2 Mål
Vårt arbete ska resultera i en rapport där vi redogör för de konstruktionsmässiga lösningarna i
medeltida kyrkor samt de deformationer som uppstått. Arbetet ska öka vår förståelsen för
byggnadskonstruktionens verkningssätt och varför deformationer och skador uppstår.

1.3 Frågeställning och avgränsning
Hur byggdes de kyrkor i medeltida Östergötland som än i dag, nio hundra år senare, fortfarande
står kvar? Har större restaureringar utförts som senare påverkat kyrkans nuvarande situation
m.a.p. konstruktion och skiljer den sig mellan kyrkorna? Finns det några märkbara deformationer
och vad kan vara dess orsak? Har kyrkornas olika placeringar i landskapet haft en betydande
påverkan vad beträffar dagens situation? 

Vi avgränsar oss enbart till en studie rörande konstruktionslösningar vilket betyder att kyrkans
situation gällande temperatur, ventilation, fukt och likande inte studeras. Vi kommer heller inte
med förslag till åtgärder av de deformationer som möjligtvis har hittats och i dagens läge inte
anses vara trängande. 

Vidare skall nämnas att fallstudien enbart behandlar kyrkornas långhus.

1.4 Metod
Rapporten arbetas fram genom litteraturstudier, arkivstudier av de för arbetet utvalda kyrkorna,
intervjuer med personer anknutna till kyrkorna samt genom fältstudier av kyrkorna där
konstruktionen mäts upp och fotodokumenteras. Dessa fältstudier används som underlag då
konstruktionen av kyrkorna ritas upp och eventuella skador analyseras och diskuteras.

1.5 Struktur
Rapporten inleds med en teoretisk bakgrund innehållande historia, arkitektur och en beskrivning
av byggnadsteknik, verkande krafter i konstruktionen och deformationer uppkomna av verkande
krafter. Denna del ligger till grund för senare hänvisningar i fallstudien. Rapportens andra del,
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fallstudien, behandlar kyrkornas objektbeskrivningar och påträffade deformationer. Upplägget av
rapportens olika delar följer mönstret murad stomme, taklag och kryssvalv för att ge läsaren en
enklare överblick och underlätta hänvisning. Rapporten avslutas med slutsatser av
konstruktionslösningar och deformationer. 
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2 Teoretisk bakgrund

2.1 Inledning
I varje samhälle finns ett behov bostadsbyggande, även så på medeltiden i Norden, där även
försvarsarkitekturen var välutvecklad. Det var dock den medeltida kyrkobyggnadskonsten som
hade den ledande arkitektoniska rollen, det var här som nya idéer och tekniker prövades först
[13].

2.2 Romanska stenkyrkor
Föregångarna till de medeltida sockenkyrkorna byggdes av trä. Det var först under 1100-talet
som de första stenkyrkorna uppfördes i så kallad romansk stil eller rundbågestil. 
Dessa kyrkor hade enskeppiga långhus med ett kvadratiskt kor, som i en del fall var försett med
en absid, en halvrund utbyggnad för högaltaret i öster, se figur 1. De putsade murarna var byggda
med skalmursteknik, se avsnitt 2.4. Kor och långhus hade små och högt placerade fönster.
Ingången för besökarna låg på sydsidan i kyrkans västra del, i vissa fall fanns det även en ingång
i norr eller väster. Somliga kyrkor hade ett västtorn, som bar klockorna och kanske också innehöll
en läktare för traktens mäktigaste familj [5], [9].

Karaktäristiskt för romanska
kyrkor är att artikuleringen av
byggnadskropparna avsatsvis
höjer sig från absid, kor och
långhus mot västertornet. De
stränga enkla formerna liksom
tekniken och
materialbehandlingen av
finhuggna kvaderstenar, visar
att det är antikens arv som
kommit till Norden [13].

Koret med högaltaret var
avsett för prästerskapet och
långhuset för församlingen.
En öppning, triumfbågen med
korskrank, skilde delarna åt.
Vidare fanns ingen fast
bänkinredning, utan flertalet
av åhörarna fick under sina
kyrkobesök stå upp.

Figur1 Planskiss av romansk stenkyrka                                                      Kyrkväggarna var ibland
prydda med kalkmålningar som gestaltade bibliska motiv och helgonlegender [5], [9].

Den troligaste anledningen till att de nordiska medeltida kyrkorna började byggas i sten var att
bristen på timmer började göra sig kännbar på 1000-talet, speciellt i Danmark. Man kan där se på
de bevarade trätakstolarna från romansk tid att i många områden var det svårt att få tag på
ordentliga ekstockar. I Östergötland fanns i allmänhet god tillgång på timmer men den urgamla
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nordiska traditionen att bygga i trä började ändå besegras av det allmäneuropeiska kristna
byggsättet att bygga i sten [5], [9]. 
Denna tid kom att bli den mest intensiva byggnadsperioden i Nordens historia. Under en kort tid
växte det upp stenkyrkor överallt. Från år 1050 till strax före år 1200 restes tusentals stenkyrkor i
Norden. Detta får sättas i relation till att den romanska stilen föddes runt år 1000 i norra Spanien
och Frankrike d.v.s. enbart femtio till hundrafemtio år tidigare. Byggnadsformerna spreds snabbt
mellan grannländerna genom att byggmästarna vandrade runt [5], [9].

2.3 Gotisk kyrkoarkitektur – en förändring av den romanska stilen
Från omkring år 1300 övergavs den romanska stilen för den gotiska med ursprung från Frankrike.
Nya kyrkor uppfördes och många gamla romanska kyrkor förändrades [5], [9]. För socken -
kyrkorna på den svenska landsbygden innebar gotiken framförallt en planförenkling.
Rumsindelningen reducerades i plan och exteriör till ett enda rektangulärt rum [6]. Kyrkorummen
blev högre och ljusare och en ny kyrktyp infördes, salkyrkan. Salkyrkan har en rektangulär plan
med koret öppnat mot långhuset [5], [9]. 

De platta trätaken ersattes på många håll av ett högt trävalv. Många kyrkor fick en sakristia, en
brand- och stöldsäker plats för kyrkans skrud och kyrkkistan. Denna förändring var genomförd
redan i början av 1300-talet [5], [9]. 

Under1200-talet, när tegel började användas som byggnadsmaterial blev det lättare att slå valv,
vilket gjorde att valvslagning blev mer vanlig i nybyggnationer och i befintliga romanska
stenkyrkor. Denna valvslagning hade sedan sin kulmen på 1400-talet Jämfört med innertaken av
trä hade tegelvalven den fördelen att brandrisken inte var lika stor [5], [9]. 

Det mest karaktäristiska inom gotisk byggnadsteknik är de genombrutna och upplösta murytorna,
men detta nådde aldrig den svenska landsbygden som under hela medeltiden bibehöll
romantikens slutna och massiva väggpartier. I vissa fall gjordes muröppningarna något större och
spetsbågiga [6].

Under slutet av 1400-talet tillfördes många kyrkor en ny del i form av ett vapenhus. Fasaderna
fick ofta dekorationer av tegel på gavlarna, så kallade blinderingar. Kyrkorummen vid denna tid
var prydda med målade helgonlegender och bibliska scener på väggar och valv. Bevarade
träskulpturer och altarskåp berättar om den utbredda helgonkulten vid medeltidens slut [5], [9].
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2.4 Kvaderteknik – konsten att bygga skalmur
I Norden restes långt innan kristendomens ankomst åtskilliga runstenar, vilket förutsatte
kunskaper inom elementär stenbearbetning. Men sett till ett byggnadstekniskt avseende var sten
ett oprövat material, bortsett från de gravhögar som sedan länge utförts av på varandra staplade
och obearbetade block eller fältstenar. Detta medförde att byggnationen av de första stenkyrkorna
uppfördes av inkallade sten- och byggmästare. Med dessa inkallade specialister kom även en helt
ny byggnadsteknik till Norden, den så kallade kvadertekniken [5]. 

En kvader är en parallellepiped, en kropp med parvis parallella sidor och alla vinklar räta, en
geometrisk enkel form, men som vid uppförande i sten kräver stor skicklighet av hantverkarna.
Väggarna till domkyrkan i Lund uppfördes på 1100-talet av välhuggna sandstenskvadrar i ett
skalmursutförande med antika anor. De tjocka murarna består i princip av två skikt av kvadrar, ett
yttre och ett inre och mellan dem en massiv kärna av kalkbruk och skrotsten för större
vidhäftning, därav namnet skalmur [5]. Se figur 2.

Denna kvaderteknik börjande användas även på ett antal
sockenkyrkor, men av ekonomiska skäl tvingades socknen vanligen
att övergå till ett betydligt enklare stenmaterial. Principerna för
skalmuren behölls under hela medeltiden oavsett vilket stenmaterial
som användes. I de socknar med begränsat kapital användes
lättburet material som t ex kalkstensflis eller helt enkelt den sten
man fann i markerna, vilket gjorde det snabbt och enkelbearbetat.
Fogarna i en genomförd kvaderstensteknik kunde göras mycket
tunna, medan den mer oregelbundet formade fältstenen skapade
breda och oregelbundna fogar, vilket oftast ledde till att dessa
kyrkor putsades [5].

Figur 2  Sektion av skalmur
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2.5 Romanska och gotiska taklag
Svenska medeltida kyrktakstolar delas in i två olika typer med avseende på hur de är byggda. De
omnämns som romanska och gotiska taklag. Båda har sin stilhistoriska epok under den tidiga
medeltiden dvs. 1100-talet till och med den senare medeltiden under 1400-talet. Båda taklagen
förekommer utanför respektive tidsepok, dock är det gotiska en utveckling av det romanska d.v.s.
det gotiska taklaget uppkommer senare i tiden. Figur 3 visar både de romanska och de gotiska
takstolarna. Övre raden samt den första från vänster i mittenraden visar typiska romanska
takstolar, resterande takstolar benämnas gotiska. Dessa kännetecknas genom avsaknaden av
bindbjälke och ibland stödben, till följd av att valvslagningen är i behov av plats och de då
monteras bort [9]. För en förklaring av takstolens olika delar hänvisas till figur 6B på sidan 8.

Till en början var den
medeltida takstolen öppen
och fullt synlig från
kyrkorummet då det
saknades innertak. Av den
anledningen var oftast
delar av takstolen prydligt
utformade med t.ex.
urskärningar. Under en
senare tid så monterades i
vissa kyrkor innertak av
trä, vilket ibland kan
synas rester av då under-
kant av. bindbjälke
studeras på äldre kyrkor
[9]. 

Figur 3 Romanska och gotiska takstolar                                                            Kyrkorummet förändrades
                                                                                                                  sedan ytterliggare under
1300- och 1400-talet då det i vissa fall byggdes valvkonstruktioner av trä eller så slogs murade
valv [9]. Se figur 4.

Figur 4 Kyrkorummets utveckling. Från vänster då takstolen var öppen med utsmyckningar, vidare till mitten då
innertak av trä monterats till bilden längst åt höger som visar de murade valv som slogs in.

I vissa fall så påverkades inte takstolen någonting av dessa förändringar, valven byggdes under
bindbjälken så takstolen fick bli intakt men i många fall kapades bindbjälken och andra delar av
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takstolen bort för att valvet skulle få plats. För att ersätta de förlorade takstolsdelarna som för
konstruktionen var väldigt viktiga monterades istället stödben, saxsparrar, hanbjälkar m.fl. [9].

Från 1100-talet byggdes våra kyrkor i rektangulär utformning, där stommen murades av tegel
eller natursten och taklaget byggdes av trä. Taklagen i södra Sverige byggdes av ek och längre
norröver av furu och gran. Spännvidder för takstolarna varierar från 4-10 meter beroende på över
vilken del av kyrkan takstolen skulle placeras. Över långhus blev takstolarna bredare då kyrkans
kor vanligtvis var smalare. Inbördes avstånd mellan takstolarna varierar också. Vanligt var dock
en placering mellan 0,9-1,3 meter men varianter förekom [9]. 

Tillverkning skedde på olika sätt. Antingen tillverkades takstolarna en bit ifrån byggplatsen
varvid delarna märktes upp och transporterades till platsen, för att sedan monteras uppe på den
murade stommen. Eller så byggdes takstolen i en liggande ställning uppe på muren för att sedan
resas upp till upprätt läge då den var färdigbyggd [9].

Under den romanskinfluerade stilen i början av 1100-talet bestod takstolen av sparrar/högben, en
kraftig bindbjälke samt av olikt antal och olikt placerade stödben. Takstolen förändrades med
tiden och efter ett tag tillkom en hanbjälke. Dess lutning varierar mellan 40-55°och de vilar på en 
kraftig murrem, se figur 5 samt bild 1, högst upp på muren d.v.s. på murkrönet [9].

                                      Figur 5 Murrem på en medeltida takstol högst upp på murkrönet.

Bild 1 Murrem Furingstad kyrka.                                            Bild 2 Inmurad bindbjälke Furingstad kyrka
Murremmen som innefattas av en kraftig liggande trästock med en kam på ovansidan vilken är
infalsad i bindbjälkens undersida fungerar som ett dragstag dvs. den ska ta upp horisontella
krafter så konstruktionen inte stjälper eller faller samman. Funktionen beskrivs närmare i avsnitt
2.7 om verkande krafter i konstruktionen. Bindbjälken är ibland även inmurad, se bild 2 på
föregående sida, för att förankringen med murremmen ska bli förstärkt [9]. 
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Längdavstyvningar som finnes i dagens konstruktioner saknades dock oftast men någon form av
sekundär snedsträva förekom ibland i takytans plan. I undantagsfall finnes längdavstyvningar i
form av nockåsar se figur 6A och längsgående stockar sammansatta där stödben korsar varandra 
eller där stödben ansluter mot tak som hjälpte till att stabiliserade konstruktionen. Ibland
förekommer även en styrstock som sammanbinder bindbjälkarna med en funktion likvärdig
längdavstyvningarna [9]. 

                       A                                                                                B
Figur 6 A)Längdavstyvning i form av nockåsar hjälpe r till att stabilisera takkonstruktionen. B) Medeltida takstol.
Förklarar vad de olika ingående delarna kallas

Takstolens olika delar, som visas i figur 6B, sammanfogas med huggna träförband av olika
varianter, se figur 7A-D, som fixeras med hjälp av trädymlingar eller smidda spik [9].

                                                    A                                     B

                                                    C                                    D

Figur 7 A) Rakt bladförband mellan högben och hanbjälke, B) Bladförband med spik mellan högben och hanbjälke, 
C) Bladförband vid nock, D) Slitstappförband vid nock
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2.6 Kryssvalv
I kyrkor är den vanligaste formen av valv de s.k. kryssvalven, se figur 8, där tunna valvkappor
bär sig själva mellan kantbågar och kryssbågar. Utformningen av kantbågar och kryssbågar är
oftast halvcirkelformade. Kantbågarna kan ibland ha en spetsbågform då de är sammansatta av
två cirkelbågar. De självbärande valvkapporna har många olika utseenden men en generell likhet
är att de är krökta i både A-A –och B-B:s riktning [3].

Figur 8 Kryssvalv sett uppifrån. Streckade linjer visar centrum och riktning på kryssvalvets krökning.

2.6.1 Dubbelkrökt valvkappa
En dubbelkrökt valvkappa är den vanligaste formen av ett kryssvalv och den visas i figur 8 ovan.
Den är då krökt i såväl A:s riktning som i B:s riktning. Kapporna kan då fungerar som
dubbelkrökta skal och endast s.k. membranspänningar tar upp de laster som valvet ger. En
ingående förklaring på detta göres dock ej här [3].
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2.7 Verkande krafter i konstruktionen
För att en bedömning av möjliga orsaker till en deformation ska kunna göras på ett bra sätt,
behövs teoretisk förankring. Varje kraftöverföring medför en deformation [1]. Därför är
förståelsen för hur krafter påverkar en konstruktion viktig, för att en bra tolkning av de praktiska
studierna ska kunna göras. 

Detta avsnitt visar teoretiskt hur krafterna påverkar konstruktionen och hjälper läsaren till en
större förståelse för de kommande slutsatserna och antaganden som författarna gör i sina
fallstudier.

2.7.1 Trycklinjer
I en gammal konstruktion så som en kyrka är det oftast svårt att göra en korrekt bedömning av
hur krafter påverkar konstruktionen. Byggnaden består av komplicerade delar t.ex. kryssvalv och
avancerade takstolar där det krävs stor kunskap för att kunna göra en rättvis analys av kraftspelet. 

Dock finns olika sätt som hjälper till att bedöma vad som har hänt eller vad som kanske kan
hända till följd av de krafter som påverkar konstruktionen. Ett sätt är att studera en tänkt
trycklinje för konstruktionen. En trycklinje är en antagen linje genom en konstruktionsdel ,vanligt
är valv och murad stomme, där krafter både horisontella och vertikala, är sammanvägda till en
gemensam resultant se figur 9. Studeras sedan den antagna trycklinjen för t.ex. ett valv, streckad
röd linje i figuren, och vidare jämförs med en ursprunglig trycklinje bör det inte finnas för stor
avvikelse mellan de båda. Skulle det dock finnas en avvikelse är det sannolikt att valvet har
deformerats, vilket är det som hänt i figur 9 [2].

Tanken är att en murad
konstruktion enbart ska påverkas
av tryckkrafter eftersom den inte
har någon draghållfasthet.
Tryckkrafterna ska sedan ledas
vidare ner genom konstruktionen
för att slutligen upptas av grunden
på byggnaden. Skulle det sedan av
någon anledning hända någonting
med konstruktionen, exempelvis
att en stor punktlast blir verkande
mitt på en valvbåge eller att
kraftspelet förändras på annat sätt,
ändras valvets situation som i
figur 9. Den tänkta trycklinjen
som enbart är konstruerad av 

Figur 9 Bild av trycklinje i ett valv                                                      valvets egentyngd kommer då 
                                                                                                     troligtvis att avvika från valvets 
trycklinje, valvet utsätts för dragkrafter i dess underkant vilket medför att det spricker [2]. 
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2.7.2 Krafter och dess verkningssätt på den murade stommen
Murarna i de medeltida kyrkorna är som det beskrivs i stycke 2.4, uppförda som skalmurar, med
en kärna av muravfall, stenrester och någon form av bindemedel, normalt kalkbruk, som omsluts
av en yttre och en inre murad vägg, antingen av fältsten eller huggen kalksten [5]. 

Till en början utsätts inte murarna av någon större belastning än tryck från den ovan anliggande
takkonstruktion. Då i form av både vertikala och horisontella krafter, se figur 10A,

                                      A                                                                            B
Figur 10 Krafter på muren.A)Krafter på muren då inget valv är inslaget och bindbjälke samt inre stödben finns
kvar.B) Krafter på muren då valv är inslaget samt bindbjälke är bortagen och stödbenet har annan placering än i A.

där den horisontella kraften tags upp av den vanligtvis förkommande bindbjälken. Finns det valv
från första början inslaget i konstruktionen påverkas muren ungefär likvärdigt med den skillnaden
att de horisontella krafterna då troligtvis blir mycket större. I vissa fall saknas det en bindbjälke
därför att valven ska få plats vilket leder till att de horisontella krafterna istället måste upptas av
andra delar av takstolen t.ex. sparrar och eventuell hanbjälke. Situationen kan då likna den i figur
10B där bindbjälke tas bort på grund av att valven kräver plats i höjdled och de inre stödbenen
byts ut mot mindre yttre stödben som står på murkrönet. Vidare ersätts bindbjälken med en

hanbjälke som dock inte är tillräcklig
för att motverka de horisontella krafter
muren utsätts för, vilket leder till att
muren vill ”vrida” ut, se figur 11.
Ibland lämnas dock bindbjälken när
valv slås in till följd av att tillräcklig
höjd redan finns, vilket leder till att
situationen med väggar som ”vrider
ut”, likt figur 11 inte behöver uppstå
[11].
Takstolar som saknar någon form av
konstruktionslösning exempelvis                     

Figur 11 Illustration av den murade väggens rörelse från det att         dragstag som tar upp horisontella
bindbjälke och inre stödben finns kvar till det att bindbjälke tages        krafter vid takfoten är beroende
bort ,yttre stödben monteras och valv slås in.                                         av den murade konstruktionens hjälp 
                                                                                              till att motverka dessa krafter.
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Motverkas inte dessa krafter tillräckligt mycket får konstruktionen problem [11].

2.7.3 Krafter och dess verkningssätt på taklagets konstruktion 
En romansk takstol kan vara utformad på olika sätt, vilket medför att kraftspelet varierar [10]. De
takstolar som behandlas i detta avsnitt är av två sorter. Den första med högben, bindbjälke och
stödben, vidare kallad takstol 1, den andra takstolen med högben, bindbjälke och hanbjälke,
vidare kallad takstol 2, se figur 12, Takstol 1 till vänster och takstol 2 till höger. Svart färg visar
delar som är utsatta för tryckkrafter, ingen färg visar del som är utsatt för dragkraft.

                                Takstol 1                                                                    Takstol 2
Figur 12 Drag och tryckkrafter i romanska takstolar. 

Verkningssättet på takstolarna i figur 12 är enbart baserade på takstolarnas egentyngd, faktorer
som vindlast och snölast tages ingen hänsyn till. Skulle hänsyn tas blir verkningssättet lite
annorlunda [10]. 

Takstol 1 består av tryckta hög - och stödben samt en dragen bindbjälke. Bindbjälkens funktion
är då att hålla samman högbenen så de inte glider isär samt bära upp krafter från stödbenen och
därav blir den dragen. Stödbenens uppgift är att understödja takstolens högben vilket i sin tur
leder till att bindbjälken påverkas av två punktlaster. Bindbjälkens styvhet är en avgörande faktor
i hur mycket högbenen blir avlastade. En känslig punkt för denna takstol är förbandet mellan
högben och bindbjälke. Skadas detta förband är det stor risk att hela takstolen ramlar samman.
Utformning som takstol 2 är av den anledningen fördelaktig med en hanbjälke som kan hjälpa
förbandet att hålla ihop konstruktionen om detta inträffar. Hanbjälken utsätts då till skillnad från i
figur12, av dragkrafter [10].

Takstol 2 består i vanliga fall av tryckta högben och en tryckt hanbjälke, samt en dragen
bindbjälke. I detta fall avlastas bindbjälken genom att hanbjälken tar upp krafter som uppkommer
av högben och inte som i takstol 1 där kraften går genom stödben och ner i bindbjälken [10].

2.7.4 Krafter och dess verkningssätt på kryssvalven
Som det i avsnitt 2.6 är beskrivet består ett kryssvalv av kryssbågar, kantbågar och av
valvkappor. Författarna har dock valt att nöja sig med en analys av valvkapporna. För en analys
och beskrivning av kryssbågar och kantbågar krävs en djupgående studie vilket inte detta arbete
omfattar.

En valvkappa är konstruerad på sådant sätt att den ska kunna bära sig själv även när den är
genomsprucken. Bestämningen av kraftförloppet i en valvkappa är dock svår. Detta beror dels på
kappans geometriska form, vilken är svår att beskriva, dels för att konstruktionens tjockleken är
stor i förhållande till allmänt förekommande spännvidder och dels därför att den murade kappans
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olika riktningar ger olika egenskaper beroende på vilket murförband som använts [3].
Tryckkraften från valvkapporna tas upp av kryssvalvens kryssbågar och kantbågar och förs
vidare ner i konstruktionen [3]. Förklaringar till varför kryssvalv spricker kan härledas till avsnitt
2.7.1 där teori om trycklinjer behandlas.

2.8 Deformationer uppkomna av verkande krafter

2.8.1 Murad stomme och valv
En murad konstruktions starka sida att ta upp tryckkrafter. Dragkrafter som påverkar
konstruktionen leder i de flesta fallen till att deformationer uppstår. Vanligt förekommande

deformationer i murade valv eller stomme
visas i figur 13 och figur 14 A-B. Vidare
finnes ofta sprickor i valvbågar över
fönster samt under infällda monteringar i
stommen t.ex. bjälkar till taket [1], [4].

De typiska sprickorna som visas i figur 13,
kan ofta härledas till situationer enligt
avsnitt 2.7 där det utreds hur förändringar i
taklaget påverkar stommens rörelser, samt
hur valven påverkas av kraftspelet från sin
egentyngd och andra verkande krafter      

Figur 13 Typisk sprickbild i valvkonstruktioner                        [1], [4].

Båda situationerna som visas i figur 14 upp -
kommer då de rörelser som beskrivs i avsnitt 2.7.1
och 2.7.2 förekommer i konstruktionen [1], [4]. 

Sprickor i valvet på en kyrka kan skilja sig
beroende på hur och när byggnadens olika delar är
byggda. Figur 14A visar sprickbilden då valv är
byggt i ett senare skede än stommen vilket är
vanligt i de romanska kyrkorna. Figur 14B visar
sprickbilden då valv är byggt samtidigt som
stommen [1].

                     A)                                 B)

Figur 14 A) Sprickbild då valv och stomme är två skilda
byggnadsdelar. B) Sprickbild då valv och stomme är 
en byggnadsdel. 
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2.8.2 Taklag
Taklagen i de romanska kyrkorna består som tidigare nämnt av ett flertal olika delar, bland annat
bindbjälke, högben och stödben. Dessa delar är sammanbundna genom olika sorters förband t.ex.
blad - och slitsförband, se avsnitt 2.5. Beroende på var i taklaget förbanden är placerade har de
olika verkningssätt, vissa ska klara av tryckkrafter, andra ska klara av dragkrafter. När funktionen
av dessa förband ändras på grund av annorlunda kraftspel, se avsnitt 2.7.3, kan deformationer
uppstå i taklaget, vilka visar sig i förbanden genom att de dras isär, vrider sig eller trycks
samman. Orsakerna till detta kan vara försämrad vidhäftningen (friktionen) och/eller att
dymlingarna demolerats. Vidare kan dessa deformationer leda till exempelvis nedböjd nock,
förskjutna längdavstyvningar eller i värsta fall en total kolapps av takstolen [10].

En förändring i kraftspelet behöver dock inte leda till en deformation. Enligt Ylva Sandin
fungerar äldre trätakstolar som statiskt obestämda bärverk. [12].

”Kraftspelet påverkas i sådana bärverk av delarnas inbördes styvhetsförhållanden, som 
kan förändras av t.ex. skador och förstärkningar. Det innebär också att lokala brott i 
konstruktionen inte nödvändigtvis behöver leda till kollaps eftersom krafterna kan finna 
alternativa vägar genom bärverket”.

Detta betyder sammanfattningsvis att skulle någon del i ett bärverk bli lite defekt behöver inte
hela systemet falla samman.
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3 Fallstudier

3.1 Bakgrund
Varje medeltida kyrka har sin speciella prägel med avseende på utsmyckning, inventarier och
exteriör. Det som dock inte skiljer sig så mycket från ett objekt till ett annat är utformningen av
stomme och taklag. Liknande lösningar kan skönjas i objekt från denna tid vilket tyder på ett stort
engagemang från stiftet och en snabb utveckling inom det kyrkliga Sverige under 1100 -och
1200-talet. 

De tre kyrkorna som ingår i denna studie kan alla spåras bakåt i tiden till ungefär samma epok.
Kyrkorna som ingår i studien är Ask kyrka, utanför Motala, Furingstad kyrka, på Vikbolandet
och slutligen Kaga kyrka, mellan Linköping och Ljungsbro. Samtliga kyrkor ligger i Linköpings
stift i Östergötland och är romanska stenkyrkor.

3.2 Metod
För att kunna göra en tolkning av en byggnads skadebild måste en noggrann undersökning av
objektet ifråga utföras. Slutsatserna måste till stor del bygga på iakttagelser, vid en okulär
besiktning. Detta såg författarna som något av det som skulle genomföras tidigt under arbetets
gång för att materialet skulle kunna bearbetas och vävas samman till en rättvis bild av kyrkornas
situation. Kyrkorna besöktes i turordningen Furingstad, Kaga och Ask, där inmätning av takstolar
och valvsektion genomfördes. Påträffade deformationer dokumenterades genom fotografier och
text samt att historia och information om kyrkorna insamlades på plats genom samtal med
ansvariga för kyrkornas underhåll samt de informationsblad och texter som fanns att tillgå.
Insamlat material sammanställdes omgående efter avslutad praktisk studie för att undvika
informationsförluster och missförstånd. 

För att studien skull kunna genomföras på ett smidigt och effektivt sätt utformades en
inventeringsmall. Efter första kyrkbesöket ansågs mallen vara för omfattande vilket ledde till en
modifiering där vissa punkter togs bort eller kortades ner.

3.3 Struktur
Författarna har valt att för varje kyrka följa samma upplägg genom de tre konstruktionerna murad
stomme, taklag och kryssvalv, i respektive kyrkas långhus. Dock kommer studien av Furingstad
kyrka även att innefatta en beskrivning och analys av korets konstruktion och deformationer.
Detta på grund av första besökets intressanta iakttagelser rörande korets tillstånd.

Författarna har valt att objektbeskriva kyrkorna var för sig för att senare beskriva de påträffade
deformationerna med möjliga orsaker. Hänvisningar till den teoretiska bakgrunden sker
forlöpande genom texten för att ge läsaren större förståelse. Efter de påträffade deformationerna
kommer en diskussion att ske för varje kyrka samt en allmän diskussion på slutet med syfte att
väga samman kyrkornas situation och få ett beslutsunderlag för kommande slutsatser. 
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3.3.1 Tolkning av skadebilden
Att tolka en skadebild medför alltid en osäkerhet. För att få större förankring i undersökningen
krävs uppställningar av statiska modeller [1], vilket inte utförs i denna rapport. Detta medför att
de antagna orsaker till deformationer i kommande avsnitt inte kan ses som definitiva, utan är
författarnas tolkning av skadebilden. Tolkningen grundar sig i studier av litteratur och egna
erfarenheter. Vidare vill författarna tillägga att bedömningen av de möjliga orsakerna till
deformationer kan komma att ändras i framtiden, vid en senare studie eller efter att ny kunskap
inom området har tillkommit.
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3.4 Objektbeskrivning av Ask kyrka

Bild 3 Ask kyrka från söder

3.4.1 Bakgrund
Ask kyrka, se bild 3, ligger på en höjd med utsikt över slättlandet söder om sjön Boren. Kyrkan är
en av tre östgötska romanska kyrkor med östtorn och härstammar från 1100-talet. Den har
rektangulärt långhus, smalare absidkor och torn över långhusets östra del. Mellan långhus och kor
är den så kallade triumfbågen placerad, ett stort valv som sammanbinder kor och långhus.
Sakristian är byggd norr om tornet och vapenhuset på västra delen av långhusets sydvägg. Tornet
smalnar etappvis av uppåt och toppen pryds av en svängd spira. Långhus med torn och kor
härstammar från 1100-talets senare hälft medan sakristia och vapenhus troligtvis tillkom under
senare delen av medeltiden, se planlösning av kyrkan figur 15 [7], [14-15].

Kyrkan pryds med vackra kryssvalv, dock
välvdes dessa under olika tidsintervall.
Kryssvalv över kor och absid slogs troligtvis
under 1100-talet samtidigt som kor och
långhus byggdes. Valvet över långhuset slogs
under 1400-talet då även triumfbågen fick sin
spetsbågeform [7], [14-15]. För en mer
detaljerad händelselista över kyrkan, se
bilaga 1.

3.4.2 Murad stomme
Kyrktornet, långhuset och koret har en
skalmur murad med huggen kalksten och
vissa skift av plocksten, medan sakristian och
vapenhuset är uppförda
i huvudsak med obearbetad natursten. [7], 

Figur 15 Ask kyrka sedd från ovan med en trolig                      [14-15]. Väggtjockleken har uppmätts vara 
byggnationsordning av kyrkans olika delar [7]                     mellan 1000 och 1100 mm.
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3.4.3 Taklag
Taklaget är uppfört i trä och består av 14 stycken tätt stående takstolar med tvåkryssutformning,
se bild 4 och figur 16,  centrumanståndet mellan takstolarna är ca:700 mm. 

Bild 4 Takstolar infällda i murkrön

Denna romanska typ av takstol är infälld i murkrönet,
se bild 4, och har bindbjälkar med en spännvid på ca:
9000 mm. Författarna anser att takstolsutformningen är
i originalform, men att det är osäkert om de ingående
delarna är de ursprungliga eller om de är utbytta i ett senare   Figur 16 Sektionsritning av Ask kyrka
skede.

3.4.4 Kryssvalv
Valven är murade med tegel under 1400-talet, tjockleken på valvkapporna är osäker men antas av
författarna vara ungefär 360 mm, alltså höjden av en stående mursten av äldre typ. Höjden där de
fyra valvkapporna möts ligger på ungefär 4900 mm från golvet inne i kyrkan, se figur 16.
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3.5 Objektbeskrivning Furingstad kyrka

Bild 5 Furingstad kyrka från söder

3.5.1 Bakgrund
Furingstad kyrka, se bild 5, är en romansk stenkyrka som härstammar från 1100 – talet. Kyrkan
var möjligen tänkt att fungera som försvarsanläggning, därav dess placering, uppe på en höjd
med utsikt över slätten ner mot Bråviken. Kyrkan innefattas av ett rektangulärt långhus, en
fyrkantig sakristia pekande mot norr, ett kor beläget i öster och torn i väster. Kyrkans långhus är
uppdelat i ett mittskepp och ett sidoskepp. Tidigare var det öppet i mellan skeppen men nu skiljs
de båda med en vägg av masonite. Sidoskeppet är troligtvis tillbyggt under ett senare skede vilket
tydligt kan fastslås då taklaget studeras från vinden. Kyrkans gamla traditionella sadeltakstolar
med en ganska brant lutning har byggts på för att få ett flackt tak över kyrkans norra del. Se
kyrkans planlösning i figur 17 [14-15].

Figur 17 Furingstad kyrka sedd från ovan med en trolig byggnationsordning av kyrkans olika delar.

Vidare så finns det vackra dekorerade kryssvalv i kyrkans tak som dock inte uppfördes under
kyrkans första tid utan de byggdes under 1400 – talet. Tornet är prytt med en hög spira ditsatt
under ett senare skede då tornet restaurerades och byggdes om [14-15]. För en mer detaljerad
historia hänvisas till händelselista för kyrkan bilaga 2.

1100-talet
1400-talet
1100-1300-talet
1732
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3.5.2 Murad stomme
Skalmuren, se avsnitt 2.3, i kyrkan, är byggd i gråsten och dess väggtjockleken är uppmätt till
mellan 1000 och 1100 mm. Där en mer precis passform behövdes användes tegel som
murmaterial [14-15].

3.5.3 Taklag
Vinden över kyrkans långhus är betydligt ombyggd, men spår efter grundutformningen kan anas,
se bild 6 som visar urtag i bindbjälken från tidigare förband. Motsvarande urtag finns i högben
vilket gör så att en ursprunglig form av taklaget kan rekonstrueras, se figur 18.

Bild 6 Urtag i bindbjälke för ett ursprungligt stödben                Figur 18 Trolig utformning av ursprunglig takstol

I dagens läge består taklaget över långhuset av 17 stycken takstolar i enkelkryssutformning med
ett centrumavstånd på ca: 800 mm. Dess bindbjälkar har en spännvidd på ca: 9500 mm. Denna
romanska typ av takstol har både längdavstyvning i nock och en styrstock mellan bindbjälkarna
och är infälld i murkrönet. Taklaget har även tillsats av fler ingående delar för att orka bära upp
det nya taket över korsarmen vilka består av ett antal räta och snedställda stödben, se figur 19.

Grön färg visar de delar av den
ursprungliga takstol som finns kvar
medan röd färg visar den nytillbyggda
delen av takstolen.

Taklaget på vinden över kyrkans kor
består av fyra stycken takstolar med
två snedställda stödben och hanbjälkar
samt fyra stycken takstolar med enbart
hanbjälkar som tryckstöd, se bild 7 på
nästa sida. Från början fanns här 11
stycken takstolar med trolig
utformning som de takstolar med fyra
snedställda stödben och hanbjälkar,
men av någon anledning har 3 stycken
sågats av, som bild 8 visar på nästa                

Figur 19 Sektionsritning av Furingstad kyrka                                 sida
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En längdavstyvning genom två kors är uppsatta tvärs över korvinden med möte på mittakstolen,
se bild 7.

Bild 7 Korvind med längdavstyvning                                         Bild 8 Avsågad bindbjälke på korvind

3.5.4 Kryssvalv
Valven är murade med tegel under 1400-talet. Tjockleken på valvkapporna är osäker men antas
av författarna vara ungefär 360 mm, alltså höjden en stående mursten av äldre typ. Höjden där de
fyra valvkapporna möts ligger på ungefär 5460 mm från golvet inne i kyrkan, se figur 19.
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3.6 Objektbeskrivning Kaga kyrka

Bild 9 Kaga kyrka från sydöst

3.6.1 Bakgrund
Kaga kyrka, se bild 9, ligger på slätten nära Svartåns utlopp i sjön Roxen utanför Linköping. Den
nuvarande kyrkan, som föregicks av en äldre kyrka på samma plats, är en av Östergötlands bäst
bevarade kyrkor från äldre medeltid. Den är en romansk stenkyrka [8], [14-15].

Kyrkan består av rektangulärt långhus med smalare absidförsett kor, sakristia i norr, vapenhus i
söder och torn i väster. På tornets södra sida, bredvid vapenhuset, finns överbyggnaden till den så
kallade Gerstorpsgraven. Långhus och kor täcks av två skilda sadeltak medan absiden har kontak.
Tornet i sin tur är prytt med en hög och spetsig spira [8], [14-15]. 

De delar av kyrkan som kan härledas till 1100-talet är långhus, kor med absid samt västtornet,
som dock troligen fullbordades helt någon gång under 1400-talet. Under samma århundrade bröts

troligen det dåvarande trätaket bort och
ersattes av de vackert utsmyckade
kryssvalven [8], [14-15], se figur 20.

Kyrkan har i stort sett bevarat sitt medeltida
utseende, där en av detaljerna som kan
påvisas är den järnbeslagna dörren i kyrkans
söderentré, vilken troligen är den
ursprungliga [8], [14-15]. För en mer
detaljerad redogörelse över kyrkans historia
hänvisar författarna till bilaga 3.

Figur 20 Kaga kyrka sedd från ovan med en trolig byggnations-
ordning av kyrkans olika delar [8].
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3.6.2 Murad stomme
Skalmuren, se avsnitt 2.3, är troligen byggd i fältsten, varav väggtjockleken är uppmätt till att
vara mellan 1000 och 1100 mm. På murkrönet har en, av för författarna okänd anledning,
murförstärkning gjorts, se bild 10.

Bild 10 Förstärkt murkrön

3.6.3 Taklag                                                        
Taklaget är uppfört i trä och består av 10 stycken              Figur 21 Sektionsritning på Kaga kyrka
takstolar med snedställda stödben, hanbjälkar och sekundära stödben, se figur 21.
Centrumanståndet mellan takstolarna är ca:1220 mm och takstolen är infälld i murkrönet, se bild
10. Författarna anser att utformningen av dagens takstolarna är en kopia av de ursprungliga men
att de ingående delarna är utbytta.

3.6.4 Kryssvalv 

Valven är murade med tegel under 1400-talet, tjockleken på valvkapporna är osäker men antas av
författarna vara ungefär 360 mm, alltså en stående mursten av äldre typs höjd. Höjden där de fyra
valvkapporna möts är ungefär 5240 mm från golvet inne i kyrkan, se figur 21.
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3.7 Påträffade deformationer i Ask kyrka

3.7.1 Deformationsplan
För att få bättre förståelse för var de olika deformationerna är placerade i kyrkan finns en
deformationsplan till hjälp, se figur 22. Beteckningar DA1-DA6 står för deformation 1-6 i Ask
kyrka och visar deformationernas läge i plan. Deformationsplanen visar inte deformationens läge
i höjdled utan endast dess läge i plan. För att få reda på var den är placerad i höjdled hänvisas
läsaren till texten under varje deformation vilket är genomgående för varje kyrka.

Figur 22 Deformationsplan över Ask kyrka med inritade deformationer DA1-DA6

3.7.2 Murad stomme
DA1 Spricka i södra väggen, endast synlig från insidan, se bild 11.

Möjliga orsaker
Då de nuvarande fönstren togs upp minskade
kyrkans bärande stomme, vilket i sin tur leder till
att krafter från tak och inslagna valv måste ledas
förbi dessa fönster. Detta blev då kanske en för stor
påfrestning vilket ledde till att konstruktionen
sprack. Denna spricka är dock en typisk
deformation för dessa konstruktioner vilket visas i
avsnitt 2.8.

Bild 11 Spricka till vänster om fönstret på den södra 
väggen. Sprickan är på bilden ifylld för att bättre synas
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DA2 Spricka längst upp i den spetsbågiga triumfbågen, se bild 12.

Möjliga orsaker
Då denna triumfbåge är utsatt för ett stort tryck,
både från sin egentyngd och från tornet som med
sin speciella placering utövar en stor tryckpåverkan
på valvet. Då de vertikala krafterna överförs på
valvet samtidigt som horisontella krafter påverkar
stommen se avsnitt 2.7.3, uppstår det
dragpåkänningar i underkant vilket förmodligen
leder till att sprickor uppstår. 
Vidare kan ändringen av triumfbågens 
utformning, från den mer rundbågiga romanska
typen till den mer gotiska spetsbågiga under

Bild 12 Spricka genom triumfbågen. Sprickan är på       1400-talet påverka konstruktionens ursprungliga
bilden ifylld för att bättre synas                               verkningssätt. Konstruktionen blir då svagare
                                                                         och spricker. 

DA3 Sprickor i den murade stommen under bindbjälke, se bild 13.

Möjliga orsaker
Takets tyngd som verkar i vertikal riktning
överförs genom förband vid takfot till att påverka
skalmuren, se avsnitt  2.7.2. Av dessa krafter
uppstår spänningar i ytskikten på muren vilket
leder till att sprickor uppstår, sprickor som
troligtvis inte söker sig längre in i konstruktionen. 

Bild 13 Sprickor under bindbjälke. Sprickorna är på bilden
ifyllda för att bättre synas 

3.7.3 Taklag
DA4. Avsågad längdavstyvning vilken är placerad vid förband mellan stödbenen, se bild 14.

Möjliga orsaker:
Troligtvis är orsaken till denna förändring inte
någon deformation i konstruktionen. Det är snarare
så att stocken sågats av för att förenkla någon slags
ombyggnad av tak eller taklag. Denna förändring
kan författarna dock inte påträffa i händelselistan,
bilaga 1, vilket medför att orsaken endast grundas
på författarnas egna tankar och idéer.

Bild 14 Avsågad längdavstyvning
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DA5 Vid ingången till vinden över långhuset är den första takstolens bindbjälke avsågad på två
ställen, se bild 15. Bindbjälken är numera uppstöttad med två reglar för att inte ramla ihop totalt.
Vidare har den längsgående stocken över förbandet mellan stödbenen, se bild 16, släppt från sin
placering som längdavstyvning. 

Bild 15 Avsågad bindbjälke uppstöttad med regla                   Bild 16 Längdavstyvning har släppt från sitt läge

Möjliga orsaker
Troligtvis har en läcka uppstått i taket varvid vatten runnit in på vinden och bindbjälken har
utsatts för röta. Det är förmodligen av den anledningen som bindbjälken kapats av för att
förhindra fortsatt spridning. Resterande delar av bindbjälken har satt sig och därför stöttats upp,
men innan denna åtgärd vidtogs deformerades förbandet mellan stödbenen och den längsgående
stocken.

En annan anledning av ej teknisk karaktär är att bindbjälken sågats av för att tillgång till vinden
ska förenklas. 

3.7.4 Kryssvalv
DA6 På ett par områden i kryssvalvet finns det mängder av små sprickor. Bild saknas då
sprickorna är så små att de ej skulle synas på bild.

Möjliga orsaker
Sprickorna är av en sådan karaktär att författarna antar att de enbart är sprickor i putsen. Dessa
kan ha uppstått på grund av dåligt utfört putsarbete, fuktigt murverk innan putsning eller helt
enkelt av tidens tand.

3.7.5 Diskussion 
Vanligt i de romanska stenkyrkorna är att tornet placeras i kyrkans västra del. På Ask kyrka är
tornet placerat åt öster över triumfbågen, vilket ur ett konstruktionsmässigt perspektiv troligtvis
krävde stor skicklighet och kunskap om kraftspelet i kyrkan. Att Ask kyrka inte innehåller några
större deformationer tyder på att kunskapen genomsyrade hela kyrkobyggnationen. De
deformationer som noterats är av en karaktär som troligtvis inte kommer påverka byggnaden,
konstruktionsmässigt negativt, under en lång tid framöver. 

Kyrkan har fått behålla sin ursprungliga form utan att utsättas för större restaureringar och
ombyggnationer, med undantag för valvslagning i långhuset samt byggnation av sakristia och
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vapenhus vid senare tidpunkt. Kraftspelet i konstruktionen har av den anledningen troligtvis inte
ändrats och på så sätt kan konstruktionens ingående delar behålla sina funktioner. Faktorer så
som god bärförmåga i marken, stark vidhäftning i de murade konstruktionerna och god
hållfasthet i takkonstruktionen har tillsammans bidragit till att Ask kyrka än i dag, 900 år senare,
står kvar utan anmärkningsvärda deformationer.
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3.8 Påträffade deformationer i Furingstad kyrka

3.8.1 Deformationsplan
Beteckningar DF1-DF8 står för deformation 1-8 i Furingstad kyrka och visar deformationernas
läge i plan, se figur 23.

Figur 23 Deformationsplan över Furingstad kyrka med inritade deformationer DF1-DF8.

3.8.2 Murad stomme
DF1. En stor spricka mellan kyrkans torn och väggen mot söder sträcker sig från takfot ner till 
sockel och är synlig både från in- och utsida, vilket troligtvis tyder på att sprickan är 
genomgående genom konstruktionen, se bild 17.

Bild 17 Spricka genom takfot och vidare ner i vägg              Bild 18 Spricka mellan långhus och kor på kyrkans                
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där långhuset börjar vid tornet                                             södra sida. Sprickan på bilden är ifylld
Möjliga orsaker:
Diverse ombyggnader av tornet med upptagningar i tornvägg mellan 1738 och 1803 kan ha
bidragit till ett annat kraftspel och på så sätt bidragit till en mer koncentrerad tyngd på grunden,
vilket i sin tur kan ge upphov till sättningar och medverka till att byggnadsdelarna bryts isär.

Avsaknaden av vissa delar i takkonstruktion intill väggen mellan långhus och torn, så situationen
som beskrivs i avsnitt 2.7.3 möjligtvis uppstår, kan vara bidragande men förmodligen inte helt
avgörande.

Valvet närmast tornet förstorades runt år 1888 då en ny större orgel monterades dit.
Detta kan i sin tur leda till en möjlig försvagning i den bärande konstruktionen vilket i sin tur kan
leda till sprickbildning.

DF2. En stor spricka från takfot ner till sockel i hörnet mellan långhus och kor på kyrkans södra
sida. Sprickan är synlig inne från kyrkans kor och vinden ovan valvet samt från utsidan, se bild
18 på föregående sida.

Möjliga orsaker:
Jord som utsätt för tryck komprimeras vilket kan vara orsak till denna deformation. Långhuset
byggdes troligtvis på 1100-talet och grundlades på fast mark, tämligen centrerat på en höjd,
medan korets placering är beläget mer åt öster där höjden sluttar nedåt. Denna placering kan ha
medfört att marken under långhuset slutat röra på sig innan koret byggdes. Marken under koret
har således börjat sätta sig efter korets byggnation (1100-1300 tal) varvid koret ”brutits” isär från
långhuset, då de kan ses som två skilda byggnadsdelar. Troligtvis är det också så att avståndet till
fast underlag (berg) är längre under koret, vilket leder till större sättning. 

Vidare kan även avsaknad av några bindbjälkar över koret vara en bidragande faktor.
Konstruktionen beter sig då på ett liknande sätt som beskrivs i avsnitt 2.7.2 där väggar ”vrids”
utåt då ingen del i konstruktionen motverkar de horisontella krafter som verkar. Avsaknad av
likande deformation på motsatt sida kan bero på att tillbyggnadens (sakristians) vägg håller emot.

DF3. Vägg på korets sydsida buktar ut, synligt enbart från vind, se bild 19.

Möjlig orsak:
Avsaknaden av vissa delar i taklaget bland annat
några bindbjälkar och ombyggnad av densamme är
den troligaste orsaken. Bindbjälkarna fungerar som
dragstag och om de tas bort vill väggarna röra sig
utåt, vilket medför att de buktar ut såsom det
beskrivs i avsnitt 2.7.2.

Bild 19 Bild av vägg som buktar ut
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DF4. Sprickor i fönstervalv är synliga från insida kyrka, bild saknas.

Möjlig orsak:
Vid ombyggnad av fönstren då de gjordes större (år 1774 och 1858), försvann en del av den
bärande konstruktionen vilket troligtvis ledde till försämrad bärighet runt dessa öppningar som i
sin tur resulterade i sprickor. Sprickbildningar av denna typ är vanligt förekommande i
kyrkobyggnader se avsnitt 2.8.

3.8.3 Taklag
DF5. Vid ombyggnad av taklag sattes nya stödben upp. Dessa stöttas mot en stock vinkelrätt
placerad mot bindbjälkarna. Stocken har förskjutits från sin troligtvis ursprungliga plats, vilket
kan ses på bild 20.

Möjliga orsak:
Sannolikt är att de tryckkrafter som uppstår i de nya
stödbenen är större än vad stödstocken klarar av. Då stocken
ligger upplagd med endast någon form av infästning undertill
och utan motstöd kan en förskjutning bli svår att undvika. 

Bild 20 Förskjuten stödstock placerad 
ovanpå bindbjälkarna

3.8.4 Kryssvalv
DF6. Spricka i kryssvalvet närmast tornet, se bild 21.

Möjliga orsaker:
Sprickbildningar av denna typ är vanligt
förekommande i kyrkobyggnader, se avsnitt 2.8.
Denna spricka kan dock ha ett visst samband med
deformation DF1, d.v.s. ett samband med
upptagningen av valvet för att få plats med orgeln
(1888). När den självbärande valvkappans
geometri förändras ändras även kraftspelet i
densamma varvid sprickor kan uppkomma.

En annan möjlighet kan vara att denna spricka         

uppstod i samband med att fönstren gjordes
Bild 21 Spricka i valvkappa närmast tornet. Sprickan    större (1774 och 1858), men då författarna ej



- Konstruktionslösningar och deformationer i tre Östgötska medeltida sockenkyrkor -

31

på bilden är förstärkt för att göra bilden tydligare
kan lokalisera liknande sprickor med samma placering i övriga delar av byggnaden anses det inte
fullt så troligt.

DF7.Spricka i valv mellan långhus och kor, se bild 22, fortsätter troligtvis genom konstruktionen
då sprickan även är synlig från vinden, se bild 23.

Bild 22 Spricka i valvbåge mellan kor och långhus.                Bild 23 Spricka i den murade väggen sedd från vinden
Sprickan är på bilden förstärkt för att bättre synas

Möjliga orsaker: 
Efter att en öppning togs upp i den gamla ytterväggen in mot det nya koret (1400-tal) leds inte
den kraft som uppkommer från konstruktionen ovan långhus och kor ner i valvpekarna, utan en
stor del trycker mot valvet och därav uppstår sprickor av dragpåkänningar i underkant av valvet.
Denna form av sprickbildning är dock en vanlig deformation enligt avsnitt 2.8.

DF8. Spricka i valv ovanför kor, synlig både från insida och ovanifrån, se bild 24 och bild 25. 

Bild 24 Spricka i kryssvalv sedd från insida kyrka               Bild 25 Spricka i kryssvalv sedd från vind
Sprickan är på bilden förstärkt för att bättre synas

Möjliga orsaker:
Sprickbildningar av denna typ är vanligt förekommande i kyrkobyggnader se avsnitt 2.8.
Dock kan avsaknad av delar i taklaget ovan valv troligen medföra att väggen rör sig utåt, enligt
avsnitt 2.7.3, och drar med sig valvet, vilket har till följd att valvet spricker upp.
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3.8.5 Diskussion 
Författarnas undersökning av Furingstad kyrka fastställer att flera byggnadsdelar har utsatts för
deformationer. Några av dessa kan enligt författarna härledas till olika förändringar i kyrkan
medan andra har mer vaga förklaringar. Kyrkans placering i landskapet, i det här fallet på en
höjd, påverkar många gånger rörelser i konstruktionen. Är kyrkan uppförd på fast mark är risken
för markrörelser ganska liten, vilket är en fördel när så tunga byggnader ska uppföras. Väljs
platser vars grundförhållanden inte är stabila är det sannolikt att det uppstår rörelser som är
negativa för kyrkans konstruktion. I det här fallet är undergrunden till kyrkans långhus troligtvis
berg och detsamma gäller under koret. Det som dock troligtvis skiljer de båda byggnadsdelarna åt
är att avståndet till berg är olika, vilket kan vara en förklaring till uppkomna deformationer
mellan dessa byggnadsdelar. Att koret enligt författarna byggdes en tid efter långhuset påverkar
troligtvis också.

Vidare har undersökningen visat, enligt författarna, bristande konstruktionsdelar så som taklag
över kor och långhus. Taklaget över kor saknar flera delar som enligt författarna är nödvändiga
för att konstruktionen ska fungera på korrekt sätt. Bland annat saknas flera bindbjälkar och
stödben. Dessutom är symmetrin bristfällig. Vissa av de återstående takstolarna har hanbjälkar
andra har stödben och några har båda två. Författarna anser det vara ologiskt att plocka bort delar
ur konstruktionen utan att ersätta de med nya. Dessa förändringar kan inte hittas i kyrkans
händelselista, vilket försvårar teorierna om varför de gjorts. Är anledningen att förstärka taklaget
borde inte delar i takstolarna tas bort utan i stället utökas. Så viktiga delar som bindbjälkar, se
avsnitt 2.7.2, borde vara kvar då valven ändå här har tillräcklig plats.

Takstolarna över långhus är praktiskt taget kompletta och det enda som saknas är troligtvis två
stödben på varje takstol, se avsnitt 3.5.3, vilka fanns då kyrkan hade sin ursprungliga form.
Anledningen till att dessa är borta är också okänd. Avsaknad påverkar troligtvis konstruktionens
förmåga att uppta krafter, men de kvarvarande stödbenen har till synes tillräcklig bärförmåga att
själva uppta dessa.
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3.9 Påträffade deformationer i Kaga kyrka

3.9.1 Deformationsplan
Beteckningar DK1-DK6 står för deformation 1-6 i Kaga kyrka och visar deformationernas läge i
plan, se figur 24.

Figur 24 Deformationsplan över Kaga kyrka med inritade deformationer DK1-DK6.

3.9.2 Murad stomme
DK1. Upptäckta deformationer i den murade stommen i Kaga kyrka består till största delen av
sprickor i putsen. Dessa är synliga på vinden och är belägna under flertalet bindbjälkar, se bild
26.

Möjlig orsak:
Takets tyngd som verkar i vertikal riktning
överförs genom förband vid takfot till att påverka 
skalmuren, se avsnitt 2.7.2. Av dessa krafter
uppstår spänningar i ytskikten på muren vilket
leder till att sprickor uppstår, sprickor som
troligtvis inte söker sig längre in i konstruktionen.
Även förstärkningen av murkrönet kan påverka
denna deformation med sin egentyngd.

Bild 26 Sprickor under bindbjälke
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DK2. Den enda deformation som enligt författarna inte består av sprickor i putsen är en spricka i
kanten på den stora triumfbågen mellan långhus och kor, vilken enbart är synlig från insidan av
kyrkan, se bild 27 och bild 28

Bild 27 Inringad liten spricka i kanten av triumfbåge              Bild 28 Närbild på spricka i triumfbåge

Möjlig orsak
Kant – och triumfbåge hör till två skilda valv, kantbåge till kryssvalv och triumfbågen är sitt eget
valv. Krafter av egentyngder har troligtvis orsakat skjuvspänningar som är upphovet till denna
deformation. Skjuvspänningar behandlas dock ej i denna rapport.

3.9.3 Taklag
DK3. Högben har avskilts från den förstärkning som skett på murkrönet i långhuset så att en
glipa har uppstått, se bild 29 och bild 30.

Bild 29 Inringad plats där glipa är belägen                              Bild 30 Närbild på glipa

Möjlig orsak:
Anledningen till denna deformation kan inte redas ut utan att göra en närmare kontroll under det
förstärkta murkrönet eller genom att frilägga förbandet mellan bindbjälke och högben från
utsidan. Den troligaste orsaken enligt författarna är dock att förbandet mellan högben och
bindbjälke utsatts för någon form av skada och på så sätt mist en del av sin funktion. Följaktligen
håller inte förbandet för de verkande krafterna, därav högbenens rörelse. 
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DK4. Av de takstolar där hanbjälkar finns har alla förband mellan hanbjälke och högben på
sydsidan av långhuset dragits isär. De smidda spik som sammanhåller förbandet är fullt synliga.
Av de fem takstolar där hanbjälke finns har förbanden på två stycken en tydligare deformation än
övriga tre, se bild 31.

Möjlig orsak

Deformationen har ett tydligt samband med
deformation DK3. Rörelsen av högbenet har
medfört att förbandet mellan hanbjälke och högben
dragits isär. (Som det framgår i avsnitt 2.7.1 är
hanbjälkens primära funktion att upptaga
tryckkrafter från taket vilket leder till att även
förbandet utsätts för tryckkrafter). Uppstår denna
typ av rörelse i takkonstruktionen övergår
hanbjälkens och förbandets funktion till att taga
upp dragkrafter. I detta fall har dessa dragkrafter

Bild 31 Förband mellan högben och hanbjälke har        blivit större än vad förbandet klarar av vilket 
dragits isär                                                                       resulterar i att det går isär.

DK5. Studeras takets form över långhus, kan en liten nedböjning av nocken noteras, se bild 32
(Nedböjningen är inte fullt så tydlig på bilden som den är i verkligheten).

Möjlig orsak

Deformationen har troligen uppstått som ett
resultat av ovan nämnda deformationer, DK3 och
DK4. Då en trolig deformation mellan bindbjälke
och högben finns samt att förbandet mellan högben
och hanbjälke är något defekt leder det till att
takstolen ger efter i vertikal riktning, vilket då syns
genom att nocken ”hänger”.

Bild 32 Nedböjning av taknock , synligt från utsida
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DK6. Ett av högbenen på långhusets norrsida har vridit sig vilket har medfört att bladförbandet i
nock har dragits isär, se bild 33.

Möjlig orsak

Deformationen har troligtvis att göra med träets
egenskaper gällande uttorkning och inget att göra
med krafter som påverkar högbenet. Då fukten
försvinner ur virket uppstår rörelser som kan
resultera i vridningar vilket troligtvis är orsaken till
det som har hänt här.

Bild 33 Vridet högben

3.9.4 Kryssvalv
Inga deformationer har hittats i kryssvalven i Kaga kyrka.

3.9.5 Diskussion
Konstruktionslösningen i Kaga kyrka är typisk romansk med en planlösning och ett
byggnationssätt som är tecken på att känslan för den dåtida arkitekturen och krafters verkningsätt
var god. Kyrkan är i ett mycket fint skick och de flesta delar i kyrkan har inte drabbats av större
deformationer. Kyrkan har inte varit i behov av ombyggnad och reparationer, bortsett från
författarnas idé om att befintliga delar i takstolarna är utbytta, vilket grundar sig på det mycket
goda skicket de befinner sig i. 

Observerade deformationer består till största delen av nedböjd nock och deformation i förbanden
mellan hanbjälke och högben. Förmodligen kan dessa ha uppkommit på grund av de
deformationer som troligtvis finns i förbandet mellan bindbjälke och högben. Då en deformation
uppstår i detta förband finns det risk att hela takstolen rasar samman. Författarna anser därför att
denna deformation har en stor effekt på konstruktionens bärförmåga. Det förstärkta murkrönet
försvårar en analys vid en enbart okulär besiktning av detta förband, vilket medför att en vidare
studie bör göras för att ta fram möjlig orsak och åtgärd till deformation. Troligtvis har förbandet
utsatts för en skada, vilken kan ha uppstått i samband med eller efter murkrönsförstärkningen,
eller att kunskapen för förbandens verkningsätt inte fanns vid utbyte av takstol. Om denna
kunskap saknas finns risk för bristande vidhäftning och otillräckliga dymlingar, vilket kan
medföra en deformation.

Övriga deformationer är enligt författarna av sådan karaktär att kraftspelet i kyrkans konstruktion
inte påverkas.
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3.10 Allmän diskussion om påträffade deformationer
Deformationer som påträffats skiljer sig mellan kyrkorna med undantag av en sprickbildning i
triumfbågarna. Författarna anser gällande sprickor i Ask och Furingstad att dessa har uppstått
genom dragpåkänningar i underkant och är typiska deformationer i kyrkobyggnader. Gällande
Kaga ligger en teori om skjuvspänningar bakom deformationen.

Sprickbildningar i valvkappor har påträffats i Furingstad och i Ask, men skiljer sig åt genom
storlek och spridningsområde. Sprickorna i Furingstad har troligtvis uppstått efter en förändring i
valvets geometriska utformning på grund av rörelser i konstruktionen eller att verkande krafter
har överskridit valvets bärförmåga. Även dessa sprickor kan anses vara vanligt förekommande i
kyrkobyggnader. I Ask kyrka beror däremot sprickorna på något annat då dessa enbart anses
befinna sig i putsen. Som möjlig orsak nämns exempelvis dåligt utförd putsning.

De främsta taklagsdeformationer som påträffats under fallstudien är belägna på vinden i Kaga
kyrka och visar sig som deformationer i förband mellan hanbjälke och högben. Även nocken i
kyrkan har böjts ner. Dessa två deformationer kan enligt författarna härledas till en trolig
deformation i förbandet mellan bindbjälke och högben.

Furingstad kyrka är den enda kyrka där deformationer i den murade stommen har påträffats, vilka
visar sig dels genom två vertikala sprickor från takfot till sockel på kyrkan södra vägg och dels
genom att korets södra vägg buktar ut. Sprickorna anses ha uppkommit som ett resultat efter
sättningar i mark och i konstruktionen. Sättningarna kan troligtvis i sin tur härledas till dels
förändrat kraftspel i konstruktionen genom ombyggnader och dels genom skilda avstånd från
olika byggnadsdelar till fast undergrund. Utbuktningen av korets södra vägg har enligt författarna
troligen uppstått då ett antal bindbjälkar har sågats av samtidigt som valvet i koret överför
horisontella krafter till väggen.
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4 Slutsatser 
Kraftspelet i gamla byggnader som kyrkor, är komplicerat och kräver stor kunskap för att kunna
förstå och av det dra slutsatser rörande byggnadens situation. Dessa slutsatser kan grunda sig i
beräkningar och avancerade datamodeller, men har i denna rapport endast grundat sig på
författarnas egna tolkningar av litteratur, okulärbesiktningar och samråd med handledare och
examinator.

Författarna har i fallstudien studerat tre kyrkor, Ask, Furingstad och Kaga. Kyrkornas
byggnadssätt, planlösning och utformning av takstolar är typiska för den romanska tiden medan
de senare inslagna valven är byggda i gotisk stil under senmedeltiden. I detta avseende skiljer sig
inte kyrkorna nämnvärt. Skalmurstekniken har använts i samtliga kyrkor, även om val av
byggnadsmaterial skiljer sig. Samtliga valv är så kallade kryssvalv och är troligtvis slagna på
liknande sätt. Den största konstruktionsmässiga skillnaden mellan kyrkorna finns i taklaget.
Grundutförandet i Furingstad och Ask är en tvåkrysstakstol och i Kaga en takstol med stödben
och hanbjälkar. Däremot är samtliga takstolar typiska för den romanska stilen och alla bygger på
konstruktionslösningen med en inmurad bindbjälke, en murrem och två högben. Förbanden i
taklagen är även de utformade på liknande sätt med bladförband och dymlingar och i varje kyrka
finns någon typ av horisontal längdavstyvning.

Någon skillnad i konstruktionsutformning har författarna heller inte fastställt med avseende på
kyrkornas placering i landskapet. Däremot kan troligtvis vissa deformationer på Furingstad kyrka
bero på rörelser i marken. Det beror antagligen på dåligt grundläggningsarbete och författarna
drar slutsatsen att landskapsplaceringen kan ha betydelse på kyrkans konstruktion eller uppkomna
deformationer men inte så länge grundläggningsarbetet utfördes korrekt.

Beträffande utförda restaurerings och nybyggnadsarbeten har författarna lyckats spåra arbeten av
avgörande karaktär till kyrkorna Ask och Furingstad men inte till Kaga. Till Kaga kyrka saknas
en utförlig händelselista. De arbeten som utförts och är av betydande karaktär i Furingstad är en
ombyggnad av långhusvindens taklag, vilken gjordes då kyrkan byggdes ut åt norr. Stora ingrepp
har även gjorts på kyrkans korvind, där fyra stycken bindbjälkar har sågats av och de takstolar
som finns kvar saknar symmetri med varandra. I Ask kyrka finns det få utförda arbeten som
direkt påverkar konstruktionen. Murkrönsförstärkningen i Kaga kyrka kan inte härledas i någon
händelselista men kan ha en betydande påverkan av taklagets konstruktion då det i nuläget
förmodligen finns en deformation i förbandet bakom förstärkningen. Författarna anser även att
långhusvindens taklag är utbytt, vilket kan ha medfört en viss förändring i taklagskonstruktionens
verkningssätt.

Konstruktionen i alla tre kyrkorna kan ha påverkats av den valvslagning som gjordes på 1400-
talet. Verkande krafter i konstruktionen ökade genom denna tillbyggnad och på så sätt
ansträngdes konstruktionen. Byggnaderna har dock motstått dessa påfrestningar vilket kan
fastställas då inga större deformationer har uppstått, med undantag av koret i Furingstad. 

Författarnas deformationsanalys visar att deformationer finns i de kyrkor som ingår i fallstudien.
De tydligaste deformationerna finns i Kaga kyrkas taklagskonstruktion och i Furingstad kyrkas
murverk. Det finns även deformationer i samtliga kyrkors triumfbågar och i valvkapporna i Ask
och Furingstad, men dessa anses vara av en vanligt förekommande karaktär och påverkar inte
konstruktionens verkningssätt.
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Deformationen i Kaga kyrkas taklag anses däremot ha en betydande inverkan på konstruktionen
då den deformation som troligen finns i förbandet mellan bindbjälke och högben kan leda till en
total takstolskollaps. Orsaken till denna deformation kan författarna inte avgöra utan en
grundligare studie, men anser att den uppstått efter något typ av skada eller efter dåligt utfört
arbete.

Enligt författarna beror det deformerade murverket i Furingstad kyrka troligtvis både på
sättningar och en förändrad konstruktion.

Författarna anser slutligen att främsta anledningen till att deformationer i kyrkobyggnader uppstår
är att konstruktionens verkningssätt förändras, antingen genom nybyggnad eller ombyggnad. 
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Händelselista Ask kyrka                                                                                          BILAGA 1

1150-1199 Nybyggnad - kyrka; långhus, kor, absid samt östtorn. Kor och absid valvslogs.
Sockenkyrka

1200 ca     Specifika inventarier - litet mässingskrucifix. 

1350-1499 Nybyggnad - Sakristia. 

1350-1499 Nybyggnad - Vapenhus. 

1400-1450 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålningar i kor och absid, övermålade i slutet
av 1400-talet. 

1400-1450 Specifika inventarier - altarskåp. 

1400-1499 Specifika inventarier - kyrkklockorna.

1430-1460 Ändring - ombyggnad, valvslagning, triumfbågen fick sin spetsbågeform.

1450-1499 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålningar tillskrivna mäster Amund, de
föregicks av tidigare kalkmålningar. Överkalkades 1705 och togs åter fram 1950.

1450-1499 Specifika inventarier - Mariabild.

1600-1699 Specifika inventarier - krucifix.

1660 Specifika inventarier - dopfunt av röd kalksten från en Skänningeverkstad.

1670 Teckning av kyrkan utförd av Elias Brenner.

1700-1799 Ändring - ombyggnad, exteriör, fönsterupptagningar bl.a. långhusets fönster som
sedan sattes igen 1950.

1705 Ändring - arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålningarna Överkalkades.

1736 Ändring - ombyggnad, exteriör, flyttning av torntrappan från sydmurens insida till  
utsidan.

1741 Fast inredning - predikstol, tillverkad av snickaren Blomberg och målad av
Stolz, Vadstena, förändrades något 1780 och 1874-75, men "återställdes till sitt
ursprungliga utseende" 1950.

1745 Ändring - ombyggnad, exteriör, den nuvarande tornspiran.

1780 Ändring - fast inredning - predikstolen från 1741 förändrades, sedan 1874-75 samt
1950.

1850-1899 Fast inredning - orgel från 1600-talet ? inköptes från Ledberg, ny orgeln 1929,
förändrad 1950. Orgeln förvarades i sockenmagasinet och förstördes när det brann
1983.
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1874-1875 Ändring - fast inredning - predikstolen från 1741 förändrades för andra gången,
"återställdes" 1950.

1913 Ändring - restaurering, interiör. Korets och absidens kalkmålningar framtogs till
största delen.

1929 Fast installation - ny orgel byggd av Hammarberg, ombyggdes 1950.

1950 Ändring - restaurering, exteriör. Långhusets norra fönster som togs upp på
1700-talet sattes igen, liksom absidens östfönster. Omgjorda fönster med blyinfattade
antikglas. Vapenhusets gavel ommurades, sannolikt utvidgning av ingång, nya portar
och vindfång.

1950 Ändring - restaurering, interiör. Ny bänkinredning. Långhusets kalkmålningar
framtogs, vissa inventarier bl a predikstolen konserverades. Orgelläktaren togs bort.
Den gamla altartavlan flyttades till vapenhuset. Altaret fick en ny kalkstensskiva,
altarrundeln ny grå skinnklädsel. Nytt kalkstensgolv ? 

1950 Specifika inventarier - textilförvaring i sakristian.

1950 Teknisk installation - elektriskt ljus och värme.

1950 Ändring - fast inredning - orgeln från 1929 byggdes om av Bröderna Moberg,
Sandviken.

1961-1962 Ändring - restaurering, exteriör, mycket av den äldre putsen avlägsnades, omputsning
och avfärgning samt delvis omläggning av spåntak.

1971 Blixtnedslag i tornet, en del spån skadades. 

1983 Ändring - fast inredning - orgeln från Ledberg förstördes då sockenmagasinet brann.

1985 Ändring - restaurering, exteriör. Putslagningar, omputsning samt avfärgning, mindre
takytor på tornets sydsida omtäcktes med nytt spån.) Fönster målades "1700-
talsgröna" istället för 50-talsfärgen. 

1996 Ändring - restaurering, förslag till att spåntaket ska tjärstrykas.

2000 Teknisk installation - ny klockringningsanordning ersatte en äldre.
Ändring - fast inredning - förslag att byta ut orgeln. 

Utförd av Anna Lindqvist, Östergötlands länsmuseum 

Källor
Byggnadsregistrer, Riksantikvarieämbetet
Kyrkovaktmästare
Sockenk - Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria. 
Riksantikvarieämbetet 2000; rev.2003
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Carlsson, Sten L., Sveriges kyrkorglar, Lund 1973.
Nisbeth, Åke, Ask kyrka. Linköping 1957
Östergötlands länsmuseums topografiska arkiv
Erik Fants arkiv, ATA, Antikvarisk-topografiskt arkiv
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Händelselista Furingstad kyrka          BILAGA 2

1100 Nybyggnad - Kyrka av sten, sannolikt rektangulärt långhus, smalare absidkor samt
torn i väster. Sannolikt kvarstår murarna i långhus, kor och torn.

1100-1199 Specifika inventarier - dopfuntsfot av kalksten. 

Medeltid Nybyggnad - Sakristia. 

Medeltid Nybyggnad - Vapenhus. Rivet 1888.

1400-1499 Ändring - ombyggnad, valvslagning av kyrkorummet med ribbvalv.

1400-1499 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålningar i korvalvet och sannolikt även i
långhuset.

1620-1629 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålningar i kor och långhus. Attribuerade till 
Åtvidsmästaren. 

1660 Fast inredning - predikstol av snickaren Lars Olufsson på Näs.

1661 Fast inredning - läktare i väster.

1666 Specifika inventarier - lillklockan köpt från Kimstad, omgjuten 1707.

1676 Brand - åsknedslag i tornet. (Inv 1828)

1707 Ändring - specifika inventarier - lillklockan omgjuten i Norrköping.

1732 Nybyggnad - Korsarm/Nykyrka på norra sidan, eventuellt ombyggnad av ett
äldre sidokapell.

1738 Ändring - ombyggnad, exteriör, ny tornhuv av spån, nya ljudgluggar. Klockorna
överflyttades från en fallfärdig klockstapel i kyrkogårdens sydvästra hörn.
Byggmästare Jon Månsson, Östra Husby

1756 Fast inredning - orgel byggd av Jonas Wistenius, Linköping, ombyggdes 1859 och
ersattes 1888 av ny orgel.

1758 Fast inredning - orgelfasad med prydnader, målning och förgyllning av
bildhuggaren Nils Österbom.

1774 Ändring - ombyggnad, större fönsteröppningar upphöggs.

1776 Åsknedslag i tornet.

1803 Ändring - ombyggnad, interiör, nytt fönster upptogs i koret, väggar och korvalvet
vitstrukits. Fönster upptogs på västra gaveln under tornet i den s k struten.
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1803 Specifika inventarier - altartavla av Pehr Hörberg.
1815 Vård/underhåll, exteriör. Långhusets och tornets spåntak tjärades med tjära, kimrök,

blyhartz mm.

1858 Ändring - ombyggnad, interiör, det gamla stengolvet i långhuset ersattes med ett nytt
golv. Vapenhuset försågs med nytt stengolv. Dörren i koret igenmurades, ett nytt
fönster togs upp och predikstolen flyttades dit. Fönstret vid predikstolens gamla plats
förstorades i likhet med övriga fönster. Alla fönster försågs med nya ramar och nytt
glas. På västra sidan i närheten av tornet upptogs en ny dörr, sannolikt till korsarmen.
En ny dörr togs även upp på sakristians östra sida. De nya bänkarna och orgelverket
målades. Predikstolen från 1660-talet ommålades i vitt, de "ursprungliga" färgerna
framtogs 1941. (Blåklinten, maj ?)

1859-1860 Ändring - teknisk installation - orgelverket från 1756 reparerades och utökades av 
orgelbyggare Kullbom, ersattes av en ny orgel 1888.

1878 Rivning av benhus på kyrkans södra sida.

1878 Ändring - ombyggnad, istället för en dörr till vapenhuset och en till kyrkan finns nu
fyra dörrar av trä, varav den ena beslagen med järnplåt. (En dörr av järn till
nykyrkan).

1878 Ändring - ombyggnad, interiör, bänkarna förändrade och oljemålade.

1878 Teknisk installation - kaminer installerades i kyrkorummet och i sakristian.

1888 Förslag till restaurering av arkitekt August Nyström. Förslaget blev aldrig genomfört.

1888 Ändring - ombyggnad, exteriör, Tornspiran förändrades och takets spåntäckning
byttes ut mot järnplåt, ljudgluggarna från 1738 sattes igen. Ny takfotslist av tegel. De
äldre blyspröjsade fönstren togs bort och ersattes av nya stora rundbågiga öppningar
medjärnfönster med färgat glas i övre delen. Sydportalen igensattes och ett äldre
vapenhus revs. Ett fönster i tornets västmur förstorades och gjordes om till ingång.
Runstenar påträffades i muren. Byggmästaren C J Nyländer, Linköping.

1888 Ändring - ombyggnad, interiör, sannolikt nya bänkar, altaret omgjort eller nygjort,
sannolikt endast förhöjt. Ny list under altartavlan, färgade klinkerplattor i koret
ersatte golv av huggen Ölandssten. Nytt bjälklag av cement, nytt golv i sakristian av
cement och plank. Ny öppning mellan orgelläktaren och tornet.
Den s k struten i tornets bottenvåning utvidgades, trappan i tornmurens södra sida
mellan första och andra våningen murades igen och ersattes av en ny trappa till
läktaren. Ändring av nykyrkan med bl a spännbok på vinden. Byggmästaren
C J Nyländer, Linköping.

1888 Ändring - arkitekturbunden utsmyckning - Den vita färgen i korvalven borttogs och 
de äldre målningarna frilades, påbättrades och dekorationsmålades av
Målaren Victor Stillström, Linköping.
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1888 Fast inredning - orgel byggd av Carl Elfström, Ljungby, ersatte orgeln från
1756. Restaurerad 2001.

1888 Teknisk installation - ny kamin installerades i södra hörnet av nykyrkan.

1889 Specifika inventarier - storklockan gjuten. 

1895 Specifika inventarier - dopfunt av järn och koppar.

1906 Specifika inventarier - Två ornerade virkesbitar lämnades till Statens historiska
museum, Stockholm.

1939 Teknisk installation - förslag till elektrisk uppvärmnings- och belysningsanläggning.

1941 -1942 Ändring - ombyggnad, interiör, en masonitvägg insattes mellan långhus och 
korsarm. Läktarbarriär och bänkar omgjordes. Arkitekt Kurt von Schmalensee.

1941 -1942 Ändring - arkitekturbunden utsmyckning, kalkmålningarna från 1400-talet i 
korvalvet frilades och de påbättrade målningar från 1620-talet i långhuset
restaurerades. Konservator Bertil Bengtsson, Linköping.

1949 Vård/underhåll, exteriör tornet, putsen knackades ner på en del av tornets nordsida.
Understa putslagret ett kalkbruk som målats med rödaktig kalkfärg.
Arkitekt Kurt von Schmalensee.

1950 Vård/underhåll, exteriör, putsen nedknackades; resterna av en sydportal från
1100-talet med sandstensomfattning, en fönsteröppning ovan valven med målad
dekor bl a i from av korsoch på östra sidan spåren av ett på 1600-talet upptaget
fönsteröppning. Dessutom spår av medeltida puts och en röd 1700-talsputs. Den
medeltida putsen sparades, därefter omputsning med s k aktiverad eller piskad puts,
däröver ädelputs av bl a marmorkross.

1964 Ändring - innanfönster.

1976 Ändring - ombyggnad, interiör, skyddsräcke på läktaren.

1985 Vård/underhåll, exteriör - omtäckning av plåttak på torn och långhus med
bandtäckning av svartlackerad galvaniserad stålplåt.

1995 Ändring - brandutrymningsplan.

2001 Ändring - fast inredning, restaurering av orgeln från 1888 av orgelbyggare
Tomas Svenske AB.

2002 Arkeologisk utredning - inför ombyggnad av lågspänningskrets vid kyrkan.

Utförd av Anna Lindqvist, Östergötlands länsmuseum 
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Källor
Reby, Arne, Furingstad kyrka, 1972.
ATA - Antikvarisk-topografiskt arkiv, Riksantikvarieämbetet.
Bebyggelseregistret, Riksantikvarieämbetet
Brandförsäkringshandlingar i Brandförsäkringsverket. Fnr 9430, 26121, 28959, 35666 samt
Mikrokort via SVAR
Furingstads kyrkas Reparations Räkenskaper 1888, 1889.
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Händelselista Kaga kyrka          BILAGA 3

1100 - 1199 Nybyggnad Långhus, kor och torn. 

1100 - 1199 Nybyggnad - Torn 

1100 - 1199 Nybyggnad - Korparti 

1600 - 1699 Nybyggnad - Vapenhus 

1600 - 1699 Nybyggnad - Gravkor Gyllenramska gravkoret. 1744 - 1746 Nybyggnad - Sakristia 

Källor
Sockenkyrkorna - Kulturarv och Bebyggelsehistoria, Riksantikvarieämbetet


