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1. INLEDNING 
1.1 Bakgrund 
Vid ett studiebesök i Mariestads domkyrka där vi skulle titta på takkonstruktionerna så 
passerade vi klockstolen på väg upp till kyrktornet. Jag fastnade direkt och noterade 
klockstolens konstruktion med kraftiga stolpar som var sammanbundna i varandra och 
dymlade. Jag började direkt fundera på när, och hur, detta kunde vara byggt, för det är 
tydligt att den inte är byggd med dagens maskiner och lyfthjälpmedel. Detta ledde mig 
in på ämnet till denna uppsats.  

Klockstol kallas den konstruktion som bär upp klockorna i ett kyrktorn. Denna 
konstruktion behöver dels bära klockornas egenvikt, dels ta upp de krafter som skapas 
när klockorna ringer. Detta kräver en stabil konstruktion som både klarar av statisk och 
dynamisk last. Innan industrialiseringen byggdes klockstolar av grovt virke som är 
sammansatt med olika typer av träförbindningar. Idag används ordet stolpverk för att 
beskriva denna typ av konstruktion. Ordet stolpverk är ett samlingsnamn på 
konstruktioner som är sammansatta med träförbindningar där stolparna är minst         
100 mm x 100 mm i höjd och bredd (Lassen 2014). Under industrialiseringen på 1800-
talet fick träkonstruktioner konkurrens av andra material, främst järn och stål, vilket 
ledde till att klockstolar i stolpverkskonstruktioner blev alltmer ovanliga.  

Hela konstruktionen som 
klockorna hänger i kallas 
för klockstol. Mariestads 
domkyrkas klockstol är 
sedan uppbyggd utav fyra 
klockbockar. 

Jag benämner 
klockbockarna lika som 
timmermans-
märkningarna gör, bocken 
längst västerut som delvis 
bär den minsta klockan 
benämns klockbock noll, 
sen följer de i 
nummerordning till den 
klockbock som står längst 
österut som benämns 
klockbock tre.  

Mariestads domkyrka är murad i natursten och började byggas 1593, domkyrkan 
invigdes 1625. Tornöverbyggnaden har ett flertal gånger förlorats i bränder och även i 
en storm. Bland annat år 1752 då kyrkan brann efter ett blixtnedslag, då förstördes 
bland annat tornöverbyggnad och klockorna (Ekström 2001) men det framgår inte om 
klockstolen förstöres i branden. Men det faktum att klockorna förstördes gör att man 
kan anta att även klockstolen förstördes helt. 1753 byggdes en ny tornöverbyggnad och 
klockorna göts om (Ekström 2001 s.10).  

Fig. 1. Skiss som benämner byggnadsdelarna på en klockstol 
uppbyggd av två klockbockar. 
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På Riksantikvarieämbetets hemsida kan man läsa ”1753 reparerades kyrkan som bland 
annat fick ny tornunderbyggnad, ritad av Joh. Hölén, Arboga med torntak, troligen ritat 
av Carl Hårleman” (Riksantikvarieämbetet 1995). 1754 sattes de två första klockorna 
in efter branden och 1760 uppsattes den tredje och sista klockan (Ålander 1905). Efter 
litteraturstudier har jag inte hittat något som tyder på att klockstolen som finns där idag 
skulle ha förlorats i brand eller ersatts efter 1754. Domkyrkan har tre klockor idag. 
Storklockan göts 1760, mellanklockan och lillklockan är båda gjutna 1753 (Ekström 
2001 s.21). Detta tyder på att klockstolen som klockorna hänger i idag borde vara 
tillverkad och rest någon gång mellan 1753 och 1754.   

I slutet på 1800-talet övergick Sverige till metersystemet som vi fortfarande använder 
idag som måttsystem (Bodin 2016). Innan dess och under tiden som klockstolen i 
Mariestads domkyrka byggdes använde man sig av måttenheter som aln, fot och tum. 
Därför kommer vissa mått att presenteras i både tum (verktum), och cm för att få en 
förståelse över hur måtten användes vi tillverkningen av klockstolen. 

Där inget annat anges är fotografier tagna och illustrationer utförda av författaren i 
februari och mars 2022. 

 

Fig. 2. Planskiss som visar klockstolen och klockbockarnas placering i tornet. bockarna. 
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1.2 Problemformulering 
Grundproblemet ligger i att det saknas beskrivningar om hur klockstolar har byggts på 
1700-talet. För att öka kunskapen om detta krävs dokumentation av befintliga 
klockstolar samt arkiv och litteraturstudier som kan visa hur arbetet har sett ut. Eftersom 
klockstolen i Mariestads domkyrka inte är dokumenterad tidigare är klockstolen ett bra 
objekt att dokumentera.  
Litteratur som beskriver kyrkor berättar om kyrkans olika delar, både byggnadsdelar 
och inventarier, klockorna tas alltid upp och årtalet de göts. Men själva konstruktionen 
som klockorna hänger i omtalas inte. 

Klockstolar är skyddade genom kulturmiljölagen, i 4 Kap. 2 § kan man läsa att 
”Kyrkobyggnader och kyrkotomter skall vårdas och underhållas så att deras 
kulturhistoriska värde inte minskas och deras utseende och karaktär inte förvanskas.” 
(SFS 1988:950). För att följa lagen krävs det därför kunskap om byggnadernas 
konstruktion, utformning och kulturhistoriska värde. 

Om en byggnadsdel går förlorad i en brand eller delvis förlorad av rötskador så krävs 
det att byggnadsdelen är väl dokumenterad för att den ska kunna repareras eller 
rekonstrueras (Alexandersson & Karls Fors 2004 s.18). Detta är ett av argumenten 
varför det är viktigt att dokumentera byggnader och konstruktioner, även om ingen 
åtgärd ska göras i direkt anslutning till dokumentationen. 

Hade all hantverkskunskap dokumenterats när klockstolen byggdes så skulle det inte 
krävas någon djupare studie av klockstolen. Nu finns inte detta dokumenterat vilket gör 
att man får ta det näst bästa, titta på det hantverkaren har skapat, klockstolen. 
Klockstolen i sig kan berätta väldigt mycket om hur den är tillverkad, till exempel kan 
verktygspår skvallra om vilka verktyg som användes och hur van hantverkaren var att 
jobba med dem. Valet av träförbindningar berättar även om hur byggprocessen har sett 
ut och vilken kunskap byggmästaren och hantverkarna hade.  

 

1.3 Syfte 
Syftet är att få en djupare förståelse för hur klockstolen i Mariestads domkyrka är 
konstruerad, tillverkad och rest. Detta för att underlätta arbetet vid en eventuell 
reparation, restaurering eller rekonstruktion av klockstolen. Arbetets syfte är även att 
vara en kunskapskälla vid arbeten med liknande klockstolar i andra kyrkor. 

 

1.4 Frågeställning 

• Hur är klockstolen i Mariestads domkyrka konstruerad? 
• Vilka spår finns kvar från tillverkningsprocessen, till exempel ritsar och 

märkningar? 
• Hur har klockstolen tillverkats? 
• Hur kan resningsprocessen ha sett ut? 
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1.5 Avgränsningar 
Endast klockstolen i Mariestads domkyrka har dokumenterats. Dokumentationen tittar 
på hela klockstolens konstruktion, detaljer, spår från tillverkningen samt spår från 
uppförandet. Spår som bedöms ha uppkommit efter klockstolens uppförande har ej 
dokumenterats. Spik och beslag har avgränsats till att endast visa var de är placerade.  

Modellen i skala 1:10 är avgränsad till klockstolens generella dimensioner och 
träförbindningar då dess syfte är endast att prova hur resningsprocessen kan ha sett ut. 
Verktygsspår, spik, beslag, bultar och klockor har ej rekonstruerats. 

Arkivstudier har avgränsats på grund av den begränsade tidsram som detta arbete har 
samt svårigheten att tyda material som är handskrivet från 1700-talet. Arkiv- och 
bibliotekskataloger har genomsökts i jakt på historisk information så som ritningar, 
räkenskapsböcker och dokument. Det som har hittats finns med i detta arbete. En 
djupare arkivstudie i Mariestads domkyrkas kyrkoarkiv i Göteborg krävs för att 
undersöka om det finns mer information om byggnationen av klockstolen och vilka som 
byggde den.  

 

1.6 Befintlig kunskap 
Det finns begränsat med litteratur som fokuserar på just klockstolar och hur dessa har 
konstruerats. Fristående klockstaplar däremot finns det mycket mer skrivet om. Dessa 
konstruktioner är väldigt lika klockstolar eftersom de fyller samma funktion och är 
oftast träkonstruktioner som är konstruerade på samma sätt och av samma yrkesgrupp. 
Den stora skillnaden är att klockstolar oftast är integrerade i en tornmur och täckta av ett 
torntak vilket gör att klockstolens enda uppgift är att bära klockorna. En klockstapel 
behöver utöver att bära klockorna även vara väderskydd och torn.  

Det finns ett flertal böcker och häften som behandlar Mariestads domkyrkas historia, 
bland annat Mariestads domkyrka av Ingemar Ekström (2001), Mariestads domkyrka av 
Gustav Carlsson (1962), Mariestads kyrka av Wilhelm Ålander (1905) och Mariestads 
historia av Åke Möller (2019). Inte i någon av dessa står det i klartext när klockstolen 
som finns där idag är tillverkad, men det framgår att vid branden 1752 förstördes, 
tornet, klockorna, urverk, fönstren och kyrkans tak (Carlsson 1962; Ekström 2001). 

1753 uppsattes en ny tornöverbyggnad och taket byggdes om (Ekström 2001). 1754 
sattes de två första klockorna in efter branden och 1760 uppsattes den tredje och sista 
klockan (Ålander 1905), dessa klockor sitter fortfarande i kyrkan idag. Ingen av 
ovannämnda källor nämner att klockstolen skulle byggts om eller ersatts efter 1754, 
därför kan man anta att klockstolen som står där idag är ifrån 1754.  

Valdas Siupinis1, fastighetsförvaltare i Mariestads församling, uppger att han inte hittat 
några dokument som beskriver uppförandet av klockstolen i församlingens lokala arkiv. 
En full undersökning av det egna arkivet har inte kunnat göras då arkivet organiserades 
om under tiden för detta arbete. Egna eftersökningar i arkivkataloger har inte heller givit 
något resultat.  
 

 

1 Valdas Siupinis, telefonsamtal den 14 feb 2022 
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De arkivkataloger som genomsökts är Riksantikvarieämbetets (Raa) ritningsregister, 
Raa:s arkiv, Riksarkivet, Brandförsäkringsverket samt Nationalmuseum. I Riksarkivets 
kyrkoarkiv för Mariestad finns räkenskapsböcker som är skrivna under tiden som 
klockstolen uppfördes, dessa har inte undersökts i detta arbete.  

Den enda beskrivningen jag hittat som 
behandlar hur klockstolar i 
träkonstruktion har tillverkats är 
Rothsteins Allmänn Byggnadslära. 
Han nämner hur klockstolar kan 
tillverkas både med träkonstruktioner 
och med järnkonstruktioner. Även 
enkla skisser finns med i boken. 
”Klockstolar sammanhuggas af groft 
virke med tappar och ansatser samt 
hopbultas väl” (Rothstein 2003[1890] 
s. 448). Denna bok är skriven mellan 
1856-90 vilket är senare i tid än vad 
klockstolen i Mariestads domkyrka är 
tillverkad. Detta leder till att 
beskrivningen kan ses som en 
utveckling av hur man byggde på 
1700-talet. Till exempel är 
klockstolen i Mariestads domkyrka 
inte ihopbultad i träförbindningarna.  

Hur byggprocessen har sett ut på 
1700-talet tar Gunnar Rønningen (1990) upp i sin magisterexamensavhandling. Han 
menar att tidigare byggprocesser är något vi vet lite om och att byggnaderna i sig själva 
är nog den största källan till kunskap. Genom att granska byggnader kan man få 
information om hur arbetet planerats, hur byggnadsdelar har sammansatts och rests. 
Även verktygspår och påmärkningar kan ge värdefull information om byggprocessen. I 
boken ”Kyrka af träd” kan man läsa 

”Timmermännens utbildning byggde i hög grad på att lära genom att göra. Ytterst få 
skriftliga dokument finns bevarade om vad som lärdes ut och hur. Läroböcker förekom 
inte, inte heller skrivna redogörelser för hur enskilda projekt genomfördes. Mycket av 
kunskapen om hur man gick till väga måste läsas direkt i byggnaden.”  

                                                        (Sjöström m.fl. 2000 s. 27) 

 

Vilka tekniska hjälpmedel man använde under 1600- och 1700-talen behandlar 
Rønningen (1990). Det finns ”heiseinnretninger”, lyftredskap, kvar på många 
kyrkvindar i Norge. Framför allt en typ av ”heisebom” (en rundstock som är lagrad i 
ändarna och drivs runt med en spak), som används för att lyfta upp tunga 
byggnadsdelar. Block och talja med rep (tågvirke) användes också under perioden. I 
flera räkenskapsböcker för kyrkor har han funnit tågvirke upptaget som en post. 
Nackdelen med dessa typer av lyftredskap är att de inte kan lyfta högre än deras egna 

Fig. 3. Skiss på klockstol (Rothstein (2003[1890]) 
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upplag. Jag använder mig av denna information för att utarbeta hypotesen om hur 
resningsprocessen för klockstolen kan ha sett ut. 

För att dokumentera klockstolen använder jag mig av byggnadsuppmätning som metod. 
Jag har använt mig framför allt av Peter Sjömars kapitel ”Byggnadsundersökning och 
uppmätning” i boken Byggnadsuppmätning (2000). Kapitlet tar upp olika metoder för 
uppmätning och när dessa metoder passar. Det finns ett flertal mätsystem som passar 
olika bra beroende på om en byggnad är rak eller skev, även uppmätningens syfte styr 
valet av mätsystem.  

Till exempel om man ska mäta en skev byggnad krävs det att man sätter upp ett 
mätsystem med våg- och lodlinjer som man mäter ifrån för att få med skevheten. 
Klockstapeln i Mariestads domkyrka är tillräckligt rak, i våg och lod för att den kan 
användas som sitt eget mätsystem. Nackdelen med denna metod är att man inte får med 
nedböjningar i material eller sättningar som uppkommit över tiden. Syftet med min 
uppmätning är inte att belysa hur konstruktionen har rört sig eller förändrats över tid 
utan det är dimensioner och sammanbindningarna som står i fokus. Peter Sjömar skriver 
att ”Ligger det inget värde i att redovisa skevheter skall man inte använda tid till att slå 
ut mätsystem.” (Sjömar 2000 s. 85). 

För att identifiera och tolka verktygsspår använder jag mig av kapitel 4, ”Forensiskt 
perspektiv”, i Gunnar Almeviks doktorsavhandling ”Byggnaden som kunskapskälla” 
(2012). Almevik förklarar och visar med bilder hur spår från olika verktyg kan se ut och 
hur han tolkar dom. Jag använder mig av denna text för att identifiera och verifiera att 
mina egna tolkningar är korrekta. 

 
1.7 Metod 

1.7.1 Byggnadsuppmätning 
En rekognosering gjordes på plats den 24 januari 2022, då gjordes en grov uppmätning 
av klockbock 3 samt övriga klockbockars placering i tornet. Även tornets inre 
dimensioner mättes. Dessa mått användes för att göra mallar till olika uppmätnings-
protokoll som senare användes som underlag för att fylla i mått under uppmätningen 
(se bilaga 2). 

Uppmätningen gjordes med måttband, stållinjal, tumstock och timmerklave. Samtliga 
stolpar, bjälkar och strävor i klockstolen är handbilade vilket resulterar i att de inte är 
helt uniforma i dimensioner och vinklar. För att mäta dessa delars höjd och bredd 
användes en timmerklove på flera punkter och ett medelvärde av måtten togs fram för 
varje individuell del.   

För att mäta tappar och tapphål användes en tunn stållinjal som kunde införas i glipor 
runt tapparna. Djupet på tapphålen har mätts genom att sätta ner stållinjalen så långt det 
går i de glipor som funnits, eftersom det inte går att se ner i dessa glipor så kan det inte 
uteslutas att det byggts upp damm och andra rester som kan påverka hur djupt 
stållinjalen kunnat nå. Detta kan resultera i att måtten jag tagit inte är exakt det mått 
tapphålen hade från början. Tapphål som sitter på undersidan av en byggnadsdel 
påverkas inte av detta på samma sätt. 
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1.7.2 Ritningar producerade i SketchUp och LayOut 
Uppmätningen användes för att göra en modell av klockstolen i det digitala 3D-
modelleingsprogrammet SketchUp, modellen överfördes sedan till det digitala 
ritningsprogrammet LayOut för att producera ritningar. Dessa ritningar är gjorda i plan 
och olika vyer. För att visa klockstolen i 3D-vy i ritningarna använder jag mig av 
axonometrisk projektion, även kallat isometrisk projektion. Fördelen med axonometrisk 
projektion är att de kan visa objekt i en 3D-vy där alla tre axlar visas i samma skala. 
Modellen i SketchUp användes även för att producera skisser som visar olika detaljer av 
klockstolen, skisserna är ej utföra med axonometrisk projektion. 

 

1.7.3 Tolkning av spår 
Verktygsspår och timmermansmärkningar har dokumenterats framför allt genom 
fotografier i släpljus. För att hitta samtliga timmermansmärkningar så har alla delars 
synbara sidor noggrant synats under släpljus. Tolkningarna är gjorda av författaren. 

 

1.7.4 Försök med modell i skala 1:10  
En modell av klockstolen i skala 1:10 har tillverkats och använts för att pröva hypoteser 
om hur klockstolen kan ha rests. Exakta mått, autentisk ytbehandling, beslag och spik är 
irrelevant i dessa försök, därför har detaljer och exakta mått bortsetts ifrån. Endast 
dimensioner på byggnadsdelarna samt dimensioner och utförande av tappar har 
inkluderats i modellen. Dessa dimensioner har utgått från medelvärden som har 
framställts under uppmätningen. Rummet som klockstolen står i har medtagits i 
modellen för att visa hur det begränsade utrymmet kan ha styrt resningsprocessen. 
Modellen är tillverkad i furu som är rikt- och dimensionshyvlad. Rummets väggar och 
golv är gjort av MDF. Både handverktyg och elverktyg har använts i tillverkningen av 
modellen. 

För att undersöka hur tunga byggnadsdelar kan ha lyfts upp och hanterats utgår jag 
ifrån det som Gunnar Rønningen (1990) tar upp i sin avhandling. Lyftbommar samt 
block och talja med rep var de vanligaste hjälpmedlen under perioden. Jag har inte 
rekonstruerat lyfthjälpmedlen utan i stället använder jag dem i tankeprocessen om var 
de kan ha positionerats, hur de kan ha använts och hur detta kan ha styrt 
resningsprocessen. 

Försöken har dokumenterats med foton av modellen för att sedan redovisas med text 
och foton. 
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2. KLOCKSTOLEN I MARIESTADS DOMKYRKA 
2.1 Beskrivning av klockstolen 
De fyra klockbockarna som bildar klockstolen skiljer sig åt sinsemellan. Längder, 
höjder och placering av strävor kan skilja tiotals centimeter mellan de olika 
klockbockarna. Klockbock noll står även vriden, sett uppifrån, jämfört med de andra 
klockbockarna, den står 9 cm närmre klockbock ett på norra sidan. Men i stället så står 
den parallellt med den västra väggen. Klockstolen står på ett bjälklag som vilar på 
tornmuren. Detta bjälklag är helt inbyggt med plank både på över och undersidan vilket 
gör att jag inte kunnat dokumentera detta. De fyra strävorna som är spikade på 
klockbock ett och två går igenom golvet och syns sticka fram under planken som täcker 
undersidan av bjälklaget. En hypotes är att strävorna har som uppgift att förankra 
klockstolen med bjälklaget. Detta förutsätter att strävorna även är fastsatta i bjälklaget 
på något sätt, vilket ej har kunnat bekräftats. Uthugg på översidan av dessa strävor tyder 
på att de är återanvända då dessa uttag inte fyller någon funktion i strävornas nuvarande 
användning. 

 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4. Klockstolen sedd från nordöst. Klockbock tre är närmst i bild. Bilden är tagen med 
panoramaläge vilket förvränger vissa former och linjer. 
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2.1.1 Dimensioner och material 
Samtliga trädelar i klockstolen är tillverkade av furu som är fyrskrätt, d.v.s. att de är 
huggna på fyra sidor för att skapa en rektangulär bjälke. Bocksyll och klockbjälkar är 
mellan 35 cm – 43 cm i höjd och bredd eller 14 tum – 17 tum. Yttre och inne strävor är 
mellan 28 cm – 35 cm eller 11 tum – 14 tum. Mittstolparna är mellan 35 cm – 38 cm 
eller 14 tum – 15 tum. Mer exakta dimensioner redovisas i bilaga 1 Ritningar.  

För att få en idé om åldern på träden som används räknades årsringarna på klockbjälken 
på klockbock tre, som är den grövsta byggnadsdelen i konstruktionen. Årsringarna 
räknades på ändträet på den södra sidan där det finns lite vankant på ett hörn av bjälken. 
Cirka 190 år är det från märg till vankant. Tallen som denna bjälke framställts ur måste 
varit ca: 60 cm under bark längst hela längden av bjälken.  

Dymlingarna är ca: 38 mm i 
diameter. Det finns två typer av 
dymlingar i klockstolen. Den 
typen som är vanligast är urtagna 
ur större ämnen och har ganska 
raka och täta årsringar. Den andra 
typen är gjord av kvistar eller 
mindre träd där årsringarna är helt 
cirkulära och märgen är mitt i 
dymlingen. Båda typerna ser ut att 
vara gjorda av någon sorts 
barrträd. Dymlingshålen har en 
uthuggen triangel på ena sidan av 
byggnadsdelen som har 
genomborrats. Detta tyder på att 
hålen är borrade endast från ett 
håll. Någon typ av navare/skedborr har troligtvis använts för att borra hålen och 
uthuggen är till för att styra borren i början av borrningen. 

Beslag och spik har ej studerats närmre då det krävs en djupare undersökning för att 
datera dessa. Det går inte att utesluta att dessa kan ha tillkommit vid ett senare tillfälle 
än vid resandet av klockstolen. Var det sitter spik och beslag finns dokumenterat i 
uppmätningsprotokollen, se bilaga 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5. Visar generaliserad position av dymlingarna.  
Placeringen av dymlingarna skiljer några centimeter i 
sidled mellan olika sammanbindningar.  
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2.1.2 Träförbindningar 
Samtliga träförbindningar är 
gjorda med tapp och tapphål. 
Tappens bredd är generellt 
sett 1/3 av bjälkens bredd. 
Tapphålens bredd är något 
större än tapparna. Tapphålen 
är mellan 21 cm – 25 cm 
djupa, tapparna är något 
kortare. På de ställen där två 
tapphål möts, till exempel där 
de inre strävorna ansluter mot 
mittstolpen, är tapphålen 
genomgående. Träförbindningarna till strävorna är utförda med en ansats på ca: 2,5 cm, 
se figur 7. På de flesta ställen är det vertikala snittet på ansatsen sågad, men på 
klockbjälken på klockbock tre är det vertikala snittet i ansatsen i stället huggen med 
yxa. Ansatsernas plana yta är uthuggen med yxa. Samtliga tappar är låsta med två 
dymlingar. Byggnadsdelarna är generellt sätt centrerade mot varandra även om det kan 
skilja några centimeter här och där. Till exempel yttre och inre bocksträvor som har 
mindre dimension än byggnadsdelarna de ansluter mot är ställda mitt på de grövre 
byggnadsdelarna. Detta syns tydligast på ritningarna med snittvy i bilaga 1.  

Bindbjälkssträvorna är inte sammanfogade med tapp och tapphål utan är endast spikade 
på plats.  

 
 
 
 

Fig 6. Principskiss som visar tapp och tapphål för en 
bocksträva. 

Fig 7. Visar inre bocksträvans möte med bocksyllen på klockbock ett, notera ansatsen som är gjord i 
bocksyllen. 
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2.1.3 Verktygspår 
Tolkningen av verktygsspåren är 
mina egna med stöd av kapitel 4, 
”Forensiskt perspektiv”, i 
Almeviks (2012) avhandling. På 
flera ställen syns spår av 
skyrhuggning och skrädning. 
Skyrhuggning är ett moment i 
virkesberedningen där man gör ett 
flertal inhugg med yxa tvärs 
fibrerna för att underlätta 
skrädningen. Skrädning är när man 
med en skrädyxa (bila) hugger 
längst fibrerna för att dimensionera 
stockarna till fyrskäringar. 
Verktygspåren från 
virkesberedningen skiljer sig åt 
mellan de olika byggnadsdelarna, 
detta kan tyda på att flera olika 
personer har utfört dessa moment. 
Av spåren som syns kan man se på 
vissa byggnadsdelar att en yxa 
med relativt kort och rundad 
egglinje (ca: 5 - 6 cm) har använts 
till skyrhuggen, se figur 9. Två 
olika yxor (bilor) för skrädning har 
identifierats.  
Den typen av yxa som har används 
till majoriteten av skrädningen har 
en ganska lång egglinje över 20 cm 
och egglinjen är rundad. Den andra 
typen, vars spår endast återfunnits 
på några enstaka byggnadsdelar, 
har en mycket rakare egglinje men 
har även minst 20 cm lång 
egglinje, se figur 8.  

 

Fig. 8. Spår från skrädyxa med relativt rak egglinje. 

Fig. 9. Spår från skyrhuggning med en yxa med relativt 
kort egglinje. 

Fig. 10. Visar mellanrum mellan skyrhugg. 
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2.1.4 Timmermansmärkningar 
Timmermansmärkningarna har ett 
tydligt system där varje bock är 
numrerad var för sig samt att de 
olika byggnadsdelarna är numrerade. 
Numreringen är gjord med romerska 
siffror. Bocken längst västerut har 
ingen bocknumrering utan bara 
byggnadsdelsnumrering, nästa bock 
är numrerad ett med en liten 
uthuggen triangel och har samma 
byggnadsdelsnumrering.  
Märkningarna är konsekvent gjorda 
på bocksyllarna och är placerade på 
östra sidan av dem. Jag har inte 
funnit några märkningar på 
klockbjälkarna. På klockbock ett och två är mittstolparna märkta på södra sidan medan 
på klockbock noll är mittstolpen märkt på norra sidan. En märkning sticker ut ur 
systemet, det är märkningen överst på mittstolpen på klockbock tre, denna säger 
klockbock tre byggnadsdel fem men samma märkning finns även på den södra yttre 
bocksträvan.   

Timmermansmärkningarna ser ut att vara uthuggna med stämjärn som är 42 mm brett. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 12. Skiss av timmermansmärkningar på klockbock tre. 

Fig. 11. Visar bredden på stämjärnet som använts för 
timmermansmärkningen på mittstolpen på klockbock 
tre. Den tredje triangeln skyms av tumstocken.  
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2.1.5 Påritning och byggprocess 
Den mest välkända metoden för att 
sammanbinda stolpverkskonstruktioner 
är att byggnadsdelarna läggs vågrätt på 
bockar eller liknande som står på 
marken. Sedan finns det en mängd 
olika metoder för att märka på vart 
delarna skall sammanfogas. Exakt 
vilken metod för påmärkning som har 
använts här har jag ej kunnat fastställa. 
Eftersom timmermansmärkningarna är 
konsekvent på östra sida av 
klockbockarna kan man anta att denna 
sida har varit uppåt när man lagt ut byggnadsdelarna för att sammanbinda dem. Men 
mittenstolparna skiljer sig åt var markeringen är satt. Att mittstolparna på klockbock ett 
och två är märkta på södra sidan tyder på att man har lagt ut mittstolparna för sig för att 
sammanbinda bindbjälkarna i stolparna, men att mittstolpen på klockbock noll har 
märkningen på norra sidan är tvetydligt. De ritsar som hittats på klockbjälken på 
klockbock tre som är på motsatt sida av timmermansmärkningarna kan tyda på att denna 
sida i stället har legat uppåt vid sammanbindningen. Klockbjälken på klockbock tre är 
den enda byggnadsdelen som har ritsar. Att ritsarna är på motstående sida som 
timmermansmärkningarna gör att det inte går att bestämma vilken sida som har varit 
uppåt vid sammanbindningen av byggnadsdelarna. Det faktum att klockbockarna skiljer 
sig åt på flera ställen, framför allt strävornas position, tyder på att man inte använt en 
klockbock som mall eller att klockbocken är utritad på golvet och samtliga klockbockar 

Fig. 14. Visar ritsar på klockbock tre där yttre bocksträva ansluter, sedd från väster. 

Fig. 13. Exempel på hur processen för att 
sammanbinda stolpverk har gjorts historiskt 
Schübler (1731). 
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har byggts efter markeringarna på golvet. Ett troligt scenario är att klockbockarna har 
byggts samtidigt men var för sig av flera olika hantverkare. Eftersom strävornas exakta 
placering inte är avgörande för hållfastheten har man heller inte lagt ner tid på att göra 
alla klockbockar identiska.  

Två våningar ner från klockstolen hittades en rundstock som har bearbetats med yxa och 
som stämmer in på Rønningen (1990) beskrivning av ett lyftredskap som kallas för 
”heisebom”, se figur 16. Lyftredskapet ser ut att vara tillverkat med handverktyg, 
ändträ är avkapat med yxa och urtagen är uthuggna med något handverktyg. 
Lyftredskapet är ca: 44 cm i diameter och 317 cm långt. På ändarna är diametern 
nedtagen till ca: 30 cm, detta är gjort 23 cm in från ändarna. Det finns två olika uttag, 
ca: 62 cm in från ändarna finns på vardera sida ett urtag som är 15 cm x 14 cm och är 
genomgående. Den andra typen av urtag är gjorda ca: 67 cm från ena ändan och är 16 
cm långa, 8 cm breda och 9 cm djupa. Exakt hur och till vad denna stock har använts är 
oklart. Eftersom den är bearbetad med samma typ av 
verktyg som klockstolen kan man anta att stocken är 
från samma tidsperiod. En teori är att den användes 
för att lyfta upp byggnadsdelar i tornet under 
perioden efter branden 1752. Eftersom ett nytt 
torntak även byggdes samtidigt som klockstolen kan 
detta lyftredskap används till samtliga byggnationer 
under perioden. En djupare studie krävs för att 
fastställa hur detta redskap kan ha använts. Men man 
kan inte utesluta att den bearbetade stocken har haft 
ett annat syfte.  

De fyra extra strävor som är spikade på klockbock 
ett och två har urtag i ändarna som tyder på att dessa 
delar har haft en annan uppgift tidigare, kanske har 
de varit en del av lyftredskapet innan de återanvä-
ndes som strävor till klockstolen, se figur 15.     

Fig. 15. Visar urtag på sträva, 
klockbock ett. 

Fig. 16. Bearbetad stock som ligger två våningar ner i tornet från klockstolen, troligtvis ett 
lyfthjälpmedel. 
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2.2 Försök med modell i skala 1:10 
Modellen används för att se hur valet av sammanbindningar har styrt resningsprocessen. 
Den hypotesen jag prövat visar på ett sätt som resningsprocessen kan ha sett ut men 
utesluter inte andra möjliga sätt.  

För att lyfta upp byggnadsdelar ser jag bara två alternativ. Antingen har man flyttat in 
byggnadsdelarna i tornet och hissat upp dem genom tornet eller så har man hissat upp 
delarna utanför tornet och tagit in dem genom öppningarna i muren som finns vid 
klockdäcket. Eftersom torntaket även byggdes om vid samma tillfälle kan man anta att 
det lyfthjälpmedel man använde borde kunnat lyfta byggnadsmaterial högst upp på 
tornmuren. Hypotesen utgår ifrån att man även har haft ett mindre lyfthjälpmedel 
ovanför klockdäcket för att kunna flytta och resa byggnadsdelarna till sin slutgiltiga 
plats.  

Om fuktkvoten på timret legat på 12% kan den tyngsta byggnadsdelen vägt ungefär 440 
kg. Men det är troligt att virket hade mycket högre fuktkvot än så under resningen av 
klockstolen, eftersom de kraftiga dimensionerna gör att torkningsprocessen tagit långt 
mer än de två år som gick från att tornet brann tills att de första klockorna monterades. 
Var virket färskt kan samma byggnadsdel vägt uppemot 1 000 kg. Så sanningen ligger 
nog någonstans mellan dessa tal.  
 
2.2.1 Resningshypotes  
Eftersom klockbock noll står vriden jämfört med de tre andra klockbockarna men står 
parallellt med västra väggen utgår jag ifrån att klockbock noll var den sista klockbocken 
man monterade. Klockbock ett, två och tre står parallellt med den östra väggen och även 
parallellt med varandra. Därför börjar resningen i min hypotes med klockbock tre. 

För att få in bocksyllarna i rummet är det enklast att ta in dem först. När väl 
klockbockarna är på plats finns det inte utrymme att ta in eller flytta runt bocksyllarna 
på grund av att deras längd bara är 40 cm kortare än rummet. När väl dessa är inne 
börjar uppbyggandet av klockbock tre. Bocksyllen till klockbock tre ställs direkt på sin 
plats i rummet och mittstolpen ställs ovanpå utan att den faller ner i tapphålet. Sedan 
monteras de inre bocksträvorna i bocksyllen först för att sedan föras in i mittstolpen, 
detta kräver minst tre arbetare för att genomföra. Nu kan mittstolpen sänkas ner i 
tapphålet i bocksyllen samtidigt som de inre bocksträvorna följer med. Nästa steg är att 
ställa i de yttre bocksträvorna i bocksyllen, dessa behöver sedan hållas upp en bit från 
sin slutgiltiga position för att klockbjälken skall kunna läggas på. Nu läggs klockbjälken 
på och samtliga delar låts sjunka ner till sin slutgiltiga position. Nu monteras 
bindbjälken i mittstolpen på klockbock tre. Nästa steg är att flytta bocksyllen till 
klockbock två ca: 30 cm längre ifrån klockbock tre än vad den slutgiltigt kommer att 
stå. Mittstolpe och inre bocksträvor monteras på samma sätt som för klockbock tre. Nu 
kan bocksyllen, mittstolpen och de inre strävorna skjutas mot klockbock tre för att 
ansluta bindbjälken. Sen monteras yttre bocksträvor och klockbjälke lika som 
klockbock tre. Denna procedur fortsätter sedan likadant för klockbock ett och klockbock 
noll. Efter att samtliga klockbockar är på plats kan de strävor som är spikade monteras. 
Dessa har inte medtagits i modellen.  
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Bildserien visar modellen i skala 1:10. Endast processen för att montera klockbock noll 
visas i bildserien eftersom processen ser lika ut för de andra klockbockarna frånsett 
klockbock tre som montera direkt på sin slutgiltiga plats. Längst bort i bild är klockbock 
tre. Modellen ses från nordväst. 

Bindbjälken monteras i klockbock ett. 
Bocksyllen till klockbock noll placeras 
30 cm längre från klockbock ett än dess 
slutgiltiga plats. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mittstolpen ställs på plats utan att den 
sjunker ner i tapphålet, inre strävor 
ställs i bocksyllen och förs sedan in i 
mittstolpen.  

 
 
 

 

 

 

Mittstolpe och inre strävor förs ner i 
tapphålen i bocksyllen. 
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Bocksyll, mittstolpe och inre strävor 
skjuts mot klockbock ett för att ansluta 
bindbjälken med mittstolpen på 
klockbock noll. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Yttre strävor ställs i bocksyllen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yttre strävor vinklas upp litegrann. 
Klockbjälken monteras på mittstolpe 
och yttre strävor. 
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2.3 Sammanfattning 
Tillverkningen av klockstolen i Mariestads domkyrka kan ses som väldigt 
arbetskrävande. Samtliga byggnadsdelar är bearbetade med handverktyg och troligtvis 
upplyfta i tornet med handkraft med olika lyftredskap som hjälpmedel. Funktion har 
gått före form, till exempel är inte ytorna på byggnadsdelarna hyvlade och vissa delar 
har vankanten kvar. Detta troligtvis för att klockstolen ej är synlig för allmänheten. 
Trots detta kan de rundade avslutningarna på bocksyllar och klockbjälkar ses som 
dekorativa. Det faktum att klockstolen har stått och fyllt sin funktion i snart 270 år utan 
större underhåll visar att konstruktionen är välbyggd och att man hade stor kunskap om 
hur en klockstol ska konstrueras när man byggde klockstolen i Mariestads domkyrka.  

Timmermansmärkningar har funnits på klockstolen. Timmermansmärkningarna är 
utförda konsekvent och har en logisk numrering vilket krävs för att byggnadsdelarna 
skall kunna byggas på en plats för att sedan demonteras och återmonteras på en annan 
plats. Tre olika yxor har kunnat identifierats med hjälp av verktygspår. Några udda 
märken har funnits, bland annat ritsarna på klockbock tre och timmermansmärkningen 
på mittstolpen på klockbock noll samt timmermansmärkningen överst på mittstolpen på 
klockbock tre.  

Vilken metod man använt sig av för att märka på och sammanbinda klockstolens delar 
har ej kunnat bekräftats men två metoder har kunnat uteslutas då klockstolarna ej är 
identiska i mått och placeringar av de olika byggnadsdelarna.  

Hur eller om klockstolen är fast förankrad i bjälklaget har ej gått att fastställa, det finns 
inget som tyder på att bocksyllarna skulle vara spikade eller bultade direkt i bjälklaget. 
Men de fyra strävor som är spikade i klockbock ett och två kan möjligtvis vara 
förankrade i bjälklaget. För att fastställa detta krävs att golvet tas upp runt bocksyllarna.  

Hypotesen om resningsprocessen har visat att det är möjligt att resa samtliga delar i 
tornet men det har krävts planering för att ta upp byggnadsdelarna i rätt ordning för att 
inte hamna i en situation där det inte går att placera byggnadsdelarna. Hypotesen visar 
ett sätt som är rationellt och skulle vara möjligt men det finns såklart andra sätt som kan 
vara tänkbara. Den bearbetade stocken som tros vara ett lyftredskap som hittades två 
våningar ner kommer troligtvis från samma tidsperiod som klockstolen vilket gör det 
troligt att lyftredskapet har använts för att lyfta upp byggnadsdelarna till klockstolen. 
Men stocken skulle kunna ha haft ett annat syfte än som lyfthjälpmedel, detta kräver en 
djupare undersökning för att kunna fastslås. 
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3. AVSLUTNING 
3.1 Diskussion 
Uppmätningen och producerandet av ritningar tog upp en stor del av tiden för detta 
arbete. Uppmätningen gjordes så detaljerad det gick och ritningarna visar klockstolens 
samtliga dimensioner väl. Valet att inte sätta upp ett mätsystem tror jag var rätt så här i 
efterhand. Det hade tagit betydligt längre tid att sätta upp ett mätsystem för att mäta 
ifrån. Ett mätsystem hade kunnat visa skevheter i konstruktionen men eftersom 
byggnadsdelarna står så nära i lod och våg hade ett mätsystem inte tillfört mycket till 
ritningarna. 

Jag har inte kunnat konstatera vilken metod för påmärkning man har använt sig av. En 
detaljstudie som fokuserar på detta skulle säkert kunna fastställa vilken metod som 
använts, särskilt om det utförs av någon med mer erfarenhet av olika 
påmärkningsmetoder.   

Försökets trovärdighet att stämma överens med verkligheten går att diskutera. 
Hypotesen som jag kommit fram till bygger framför allt på mina egna erfarenheter av 
stolpverk och hur dessa kan resas. Andra personer skulle säkert se andra tänkbara sätt 
som skulle fungera lika bra eller bättre i praktiken. Att veta hur resningen faktiskt 
gjordes är något vi aldrig kommer kunna vara helt säkra på då det med största 
sannolikhet inte finns dokumenterat.  

Arkivstudier avgränsades framför allt på grund av svårigheten att tyda handskrift från 
1700-talet. Jag gjorde ett försök att tyda digitaliserade räkenskapsböcker som låg nära i 
tiden med klockstolens tillverkning men kunde bara tyda enstaka ord. Därför bedömde 
jag att det inte var värt tiden att försöka gå igenom räkenskapsböckerna som finns. Med 
stöd av någon med kunskap om paleografi kan dessa räkenskapsböcker läsas och tolkas. 

 

3.2 Slutsatser 
Uppmätningen och dokumentationen av spår har säkrat information som tidigare ej 
funnits dokumenterat om klockstolen. Dokumentationen kan nu användas som en 
kunskapskälla vid reparation eller rekonstruktion av klockstolen.  

Försöket med modellen visar ett tänkbart sätt som klockstolen kan ha rests. Det kan vara 
ett hjälpmedel vid reparationer av klockstolen. Framför allt dokumentationen av tappar 
och tapphål gör att planeringen inför en reparation kan underlättas genom att veta hur de 
olika delarna är sammanbundna. 

Lyfthjälpmedlet som ligger två våningar ner behöver undersökas djupare för att förstå 
hur det har använts och sett ut. Den skulle kunna dokumenteras och sedan rekonstrueras 
för att testa hur den använts.  

En djupare arkivstudie har möjlighet att svara på fler frågor om hur klockstolen kan ha 
tillverkats och hur byggprocessen såg ut.   

 

 



28 
 

4.KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING  
 
4.1 Tryckta källor 
Alexandersson, Kerstin & Karls Fors, Anette (2004). Kyrkan brinner! [Elektronisk resurs] : vad 

händer sedan?. Stockholm: Riksantikvarieämbetet 
Tillgänglig på Internet: http://www.raa.se/publicerat/9172093412.pdf 

Almevik, Gunnar (2012). Byggnaden som kunskapskälla [Elektronisk resurs]. Diss. Göteborg : 
Göteborgs universitet, 2012. Tillgänglig på Internet: http://hdl.handle.net/2077/28072 

Bodin, Anders (2016). Arkitektens handbok 2016. 8., [rev.] uppl. Lund: Studentlitteratur 

Carlsson, Gustaf (1962). Mariestads domkyrka: en beskrivning. [Mariestad]: [Karströms bokh. 
(distr.)] 

Ekström, Ingemar (2001). Mariestads domkyrka. Skara: Kyrkobeskrivningskommittén, Skara 
stift 

Möller, Åke (2019). Mariestads historia: förhistorien och tillkomsten. Stockholm: Carlssons 

Riksantikvarieämbetet (1995) Bebyggelseregistret: Mariestads domkyrka. 
http://kulturarvsdata.se/raa/bbr/html/21400000443533 [2022-02-01]  

Rothstein, Edvard von (2003[1890]). Allmänna byggnadsläran. Faks.-utg. Kristianstad: Accent 

Rønningen, Gunnar (1990). Kirketårn og takryttere fra 1621 til 1802 i Hamar. 
University of Oslo. 

Schübler, Johann Jacob (1731). Nützliche Anweisung zur unentbehrlichen Zimmermanns-Kunst, 
worinnen von den antiquen und modernen proportionirten Dächern die nöthige 
Projection...geometrisch vorgestellet... Nürnberg, In Verlegung Joh. Christoph Weigels. 
Gedruckt bey Lorentz Bieling.: Tillgänglig: https://digi.ub.uni-
heidelberg.de/diglit/schuebler1731/0185 

SFS 1988:950. Kulturmiljölag. Stockholm: Kulturdepartementet. 

Sjömar, Peter & Hansen, Erik (2000). Byggnadsuppmätning [Elektronisk resurs] historik och 
praktik. Byggnadsundersökning och uppmätning. Stockholm: Riksantikvarieämbetet. ss. 63-
146. 
Tillgänglig på Internet: http://www.raa.se/publicerat/9789172096301.pdf 

Sjöström, Ingrid, Knapas, Marja Terttu & Storsletten, Ola (red.) (2000). Kyrka af träd: 
kyrkobyggande under 1600- och 1700-talen i Finland, Norge och Sverige. 1. uppl. Stockholm: 
Riksantikvarieämbetet 

Ålander, Wilhelm (1905). Mariestads kyrka: minnesskrift med anledning af dess fullbordade 
restaurering år 1905. Mariestad:  

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

Bilagor 

Bilaga 1: Ritningar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plats:

Vyer:

Utfört av: 

Datum: Skala:

Valentin Magnusson

2022-02-17 1:20

Mariestads Domkyrka, klocktornet. 
Våning för klockdäck

Klockbock 0 sedd från väst
Planvy
Snittvy A-A

AA

Ritnings Nr:1

0 1m

Snittyta



Plats:

Vyer:

Utfört av: 

Datum: Skala:

Valentin Magnusson

2022-02-17 1:20

Mariestads Domkyrka, klocktornet. 
Våning för klockdäck

Klockbock 1 sedd från väst
Planvy
Snittvy B-B

Ritnings Nr:2

0 1m

BB

Snittyta



Plats:

Vyer:

Utfört av: 

Datum: Skala:

Valentin Magnusson

2022-02-17 1:20

Mariestads Domkyrka, klocktornet. 
Våning för klockdäck

Klockbock 2 sedd från väst
Planvy
Snittvy C-C

Ritnings Nr:3

0 1m

CC

Snittyta



Plats:

Vyer:

Utfört av: 

Datum: Skala:

Valentin Magnusson

2022-02-17 1:20

Mariestads Domkyrka, klocktornet. 
Våning för klockdäck

Klockbock 3 sedd från väst
Planvy
Snittvy D-D

Ritnings Nr:

0 1m

DD

4

Snittyta



Plats:

Vyer:

Utfört av: 

Datum: Skala:

Valentin Magnusson

2022-02-17 1:50

Mariestads Domkyrka, klocktornet. 
Våning för klockdäck

Planvy, Sidovy sedd från öst

Sidovy sedd från söder

Ritnings Nr:5

N 

E E

E

E

FF

Innervägg

0       1m   2m



Plats:

Vyer:

Utfört av: 

Datum: Skala:

Valentin Magnusson

2022-02-17 1:50

Mariestads Domkyrka, klocktornet. 
Våning för klockdäck

Snittvy i plan E-E
Axonometrisk

Snittvy F-F projektion sedd från
nordväst

Ritnings Nr:6

N 

Snittyta

Innervägg

0       1m   2m
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Bilaga 2: Uppmätningsprotokoll 
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