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Södermanlands länSödermanlands län 

1  Läget för Näshulta kyrka med klockstapel är markerat med en röd cirkel. Topografska kartan, Lantmäteriet, 
 skala 1:50 000. 
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Inledning 

Bakgrund 
Sommaren 2017 upptäcktes skador på Näshulta klockstapel. För att kunna inspektera 
syllen, så frilades den delvis. I oktober 2017 frilades fer syllar, för att kunna göra en 
utförligare inspektion. Klockstapelns skador inventerades och dokumenterades av 
Daniel Eriksson, Karlskoga Bygg & Hantverk AB, som även var entreprenör vid arbetets 
genomförande. 

Näshulta klockstapel har renoverats under perioden augusti - oktober 2019. Husby-
Rekarne och Näshulta pastorat ansökte den 24 augusti 2017 om tillstånd för renovering 
och lagning av Näshulta klockstapel. Länsstyrelsen i Södermanlands län lämnade 
tillstånd enligt 4 kap. 3 § Kulturmiljölagen (1998:950) (KML) till sökta åtgärder i enlighet 
med inkomna handlingar. Sörmlands museum anlitades som antikvarisk medverkande. 
Arbetena har följts av Eva Wockatz. Ett inledande startmöte hölls den 13 augusti. Möte 
på plats och löpande avstämningar har ägt rum. Slutbesiktningen hölls den 9 oktober 
2019. Arbeten har utförts enligt ”Näshulta klockstapel, Skadeinventering och åtgärds-
förslag” skriven av Daniel Eriksson, daterad 2017-11-09. 

Stiftsstyrelsen har med stöd av 4 kap 16 § Kulturmiljölagen beslutat om ersättning för 
kulturhistoriskt motiverade kostnader, KAE, i samband med vård och underhåll av 
kyrkliga kulturminnen. 

Klockstapeln ligger på en höjd norr om kyrkan. Fotograf från juni 2017 (SLM D2019-0529). 
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3 Klockstapeln sedd från sydväst i juni 2017, då skadan upptäcktes (SLM D2019-0528). 
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Sammanfattning av genomförda åtgärder 
Utförda arbeten har inneburit att: 

• Delar av syllarna har bytts ut. 
• Vissa snedsträvor har lagats nedtill. 
• Rötskadad inklädnad på syllar och snedsträvor har bytts ut. 
• Ca 20 st näbbspån på östra stolpen har bytts ut. 
• Delar av klockstapeln har tjärats. 

Beskrivning av klockstapeln 
Näshulta klockstapeln byggdes år 1789 på en bergknalle utanför kyrkogårdsmuren, norr 
om kyrkan. Nuvarande klockstapel ersatte en äldre föregångare. 

Näshulta klockstapel är en öppen klockbock byggd för två klockor. Syllarna vilar på 
naturstenar. Klockstapeln har runda mittstolpar klädda med näbbspån. Den klock-
formade spånklädda huven kröns av en spira med klot och föjel med årtalet 1789. 

Stolparna är placerade på hjärtsyllen som går i öst-västlig riktning (benämnd ÖV i skade-
utredningen från 2017). Hjärtsyllen skärs av tre andra syllar som är placerade på natur-
stenar, NS1-NS3, där NS1 är den västligaste. Snedsträvor stöttar stolparna. Syllar och 
snedsträvor är inklädda med breda täckbrädor som låg ”på lock”. 

I klockstapeln hänger två klockor. Lilla klockan är gjuten 1650 och var en gåva av 
president Gustaf Rosenhane, Haneberg. Lilla klockan är gjuten i Stockholm, av G. 
Meyer. Stora klockan göts om år 1806, i Örebro hos Olof Kjulanders änka, enligt 
inskriptionen. Stora klockans tillkomst är okänd. 

Historik 
Näshulta kyrka uppfördes under åren 1673-78. Delar av södra långhusmuren och korets 
södra och östra mur ingick i Näshulta medeltida kyrka. En äldre klockstapel har funnits 
som, enligt Svenska kyrkor år 1952, år 1692 uppgavs vara ”förlorad och bofällig”, varför 
en ny uppfördes. Denna klockstapel var spånklädd och prydd med ett järnkors, vars 
knoppar var förgyllda. År 1786 anges det att även denna klockstapel var i dåligt skick. 
”Klockstapeln är gammal och förfallen, skall dock med första i stånd sättas, men har 
hittills ej kunnat ske för missväxt och andra omständigheter skuld” (citat från Svenska 
kyrkor år 1952, källan f ö okänd). Den nuvarande klockstapeln uppfördes 1789 av kyrk-
värden Jan Jonsson i Arvidstorp, efter ritningar av byggmästare Golling. 

Större reparationer av kyrkan utfördes år 1905 och 1947. Det är dock inte känt om klock-
stapeln reparerades då. 
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Klockstapeln har någon gång renoverats grundligt, eftersom syllarna är lagade i korta 
längder och består av nyare virke. Lagningarna är utförda med olika material och 
metoder, vilket talar för att det har gjorts vid olika tillfällen. 

Skadebeskrivning före åtgärder 
Grund 
Vissa syllar var dåligt underpallade med sten. Många små stenar hade fallit bort, vilket 
gjorde att fera syllar hängde i luften. 

Syllar 
Syllarna har under årens lopp och vid olika tillfällen lagats eller bytts ut. Inga av de nu 
reparerade syllarna bestod av timmer i full längd. 

Syllarna består av sågat fyrkantstimmer, tre timmer ställda på varandra. En del var 
skarvade i längdled halvt i halvt. Mittsyllens (NS2) södra del bestod av en stapel med 
”plankor”. Dessa var angripna av träskadeinsekter, ovala hål syntes. De två östligaste 
syllarna i nord-sydlig riktning var sämst, hela NS3 och södra delen av NS2. Flera av 
syllarna vilade inte helt på grundstenarna. 

4 Näshulta klockstapel fotograferad av 
Erik Fant 1945, RAÄ, ATA, KBS. 

5 En föjel sitter i spiran. Lilla klockan hänger i 
väster och stora klockan i öster, foto 
från söder i mars 2017 (SLM D2019-0530). 
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6 Sommaren 2017 upptäcktes en skada på den norra delen av östra syllen. Delar av inklädnaden togs bort för 
att kunna granska och göra en bedömning av skadans omfattning (SLM D2019-0531). 

7 Stolparna är tappade i syllen, vilket kan anas på bilden. Östra delen av hjärtsyllen (ÖV) sedd från norr i 
augusti 2019. Notera järnbandet som förbinder strävan med syllen (SLM D2019-0532). 
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8 Klockstapelns nedre del sedd från öster i oktober 2017. Södra delen av syll NS3 till vänster i bild. Syllarna 
bestod av lagade och utbytta partier. Foto Kjell Taawo, Sörmlands museum (SLM D2019-0533). 

9 Klockstapelns södra syllar och stegens nedre del i oktober 2017. Både syll NS2 och stegens nedre del är 
rötskadad (SLM D2019-0534). 
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Östra stolpen 
Arbeten gjordes nu bara vid den östra stolpen. Stolpen var av allt att döma ursprunglig 
- kraftigt rundtimmer, med synliga spikhål efter spåninklädnaden. Stolpen var tappad i 
syllen, tappen var delvis rötskadad. 

Snedsträvor 
Delar av snedsträvorna är av äldre datum. Snedsträvorna står direkt på syllarna utan 
förstöt, någon med liten förstöt. Flera av strävorna var rötskadade i dess yttre och nedre 
delar. Raka järnband förband syllar och snedsträvor. 

Inklädnad 
Syllar och snedsträvor är inklädda med breda täckbrädor som låg ”på lock”. Ovanpå 
syllarna är ett ”tak” spikat bestående av två lutande brädor, med en överliggande rak 
läkt. Läkten på en snedsträva i söder var rötskadad, vilket hade gjort att vatten läckt 
in och skadat snedsträvan. Snedsträvorna är inklädda på tre sidor, insidorna hade inga 
täckbrädor. 

Stolparna är inklädda med äldre huggna näbbspån. En del spån saknades. 

Huven och stegen 
En kraftig trästege fnns i söder. Huven har inför dessa arbeten inte undersökts närmre. 

Snedsträvorna stod direkt på syllarna utan förstöt, någon med väldigt liten förstöt, men förbands 
med syllen med smidda järnband. Östra delen av hjärtsyllen sedd från söder, med östra stolpen i bild 
(SLM D2019-0535). 
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Utförda åtgärder 
Planerade åtgärder stämdes av vid startmötet i augusti 2019, med entreprenören, anti-
kvarisk medverkande och församlingens representant. 

För att kunna utföra arbeten på syllar och snedsträvor, lyftes den östra stolpen och anslu-
tande snedsträvor med hjälp av domkrafter några centimeter. Klockorna hängde kvar 
under arbetena. 

Grund 
Naturstenar justerades och mindre stenar lades på befntliga grundstenar, så att syllarna 
fck ordentliga upplag. 

Syllar och östra stolpen 
Största lagningen gjordes på den östra syllen i nord-sydlig riktning, NS3, samt också 
på södra delen av den mittersta syllen, NS2. Eftersom den östra stolpen är tappad ned i 
syllen, så fck stolpen och snedsträvorna som ansluter till stolpen hissas upp några centi-
meter för att syllen skulle kunna bytas ut, utan att förstöra tappen. Tillfälliga limträ-
balkar monterades på båda sidorna av stolpen och som sattes fast med gängstänger i 
stolpen, så att stolpen gick att lyfta. För att kunna utföra detta borrades två hål i stolpen. 

11 Sydöstra snedsträvan var kraftigt rötskadad nedtill och fck därför bytas. Södra delen av syll NS3 sedd från 
öster (SLM D2019-0536). 
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Hela den övre timmerstocken byttes på NS3. Två långa bitar som skarvades halvt i halvt. 
Den nya sylldelen utformades i norr med ett urtag i mitten (sett uppifrån). När stolpen 
var upphissad, kunde den nya sylldelen skjutas in från norr utan att skada stolpens tapp. 
När sylldelen hade skjutits in och var på plats, slogs en kloss ned i urtaget, söder om 
stolpen, se bild 14. Efter arbeten sänktes stolpen och limträbalkarna lossades. Borrhålen 
sattes för med en träbit. 

Snedsträvor 
Nedre delen av snedsträvan på södra och norra delen av NS3 byttes ut, samt på östra 
delen av ÖV, då de var rötskadade. Snedsträvorna monterades med förstöt, för att 
strävorna ska stå stabilare mot syllen vid klockringning. 

Inklädnad och spån 
Rötskadad inklädnad av snedsträvor och syllar byttes ut mot nytt virke. Övre locklisten 
på syllens ovansida utfördes med vattspår på undersidan, för att få bättre avrinning. 
Inklädnaden spikades direkt på stommen. 

Äldre näbbspån som satt på stolpen återmonterades. Ca 20 st spån var rötskadade eller 
skadades vid borttagningen och fck ersättas. Nya handhuggna spån tillverkades och 
monterades på stolpen, se bild 21. 

Arbete med syllen NS3, som i söder bestod av staplade plankor. Hantverkarna Martin Nilsson och Peter 
Näsholm, i bild (SLM D2019-0537). 

Sörmlands museum 
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13 Den mittersta av syllarna i söder, NS2, efter 
lagning. Snedsträvan lagades nedtill, 
monterades med förstöt och dymlades i 
sparad snedsträva (SLM D2019-0538). 

14 Östra stolpen som hissades upp. Limträbalkar 
monterades i stolpen med järnstänger. 
Strecket pekar på klossen som monterades i 
urtaget (SLM D2019-0539). 

15 Syllarna är på plats, klockstapeln har sänkts och snedsträvan är monterad med förstöt och dymlad. Syll 
delarna har ännu inte kapats i rätt längd. Vy från öster (SLM D2019-0540). 
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Huven och stegen 
Inga arbeten har utförts på huven. 

Stegen ska lagas nedtill och förses med en skiva, för att göra det svårare för obehöriga att 
klättra upp i klockstapeln, se mer under Kvarstående arbeten. 

Övrigt 
Äldre smidd spik återanvändes, med komplettering av ny klippspik. 

Smidda järnband som tidigare var monterade mellan syll och snedsträvor fyttades, 
eftersom nya snedsträvor nu monterades med förstöt i syllen och dymlades. Järnbanden 
monterades istället för eventuellt framtida bruk på syllen under inklädnaden, se bild 17. 

Nytt virke på klockstapeln tjärades med ”Svensk taktjära 1790”. Beslutet togs i samråd 
med församlingens representant, entreprenör och antikvariskt medverkande. Tjäran 
tillverkas av Karlskoga Bygg & Hantverk AB och har nyligen börjat användas på en 
del objekt. I Södermanland bl a på Blacksta kyrka och Forssa klockstapel. Tjäran som 
tillverkas av furutjära, harts och kimrök är relativt tjock och ger ett blankt och svart 
utseende, jämfört med ”vanlig” trätjära. Allt virke tjärades en gång. Tjäran värmdes upp 
till 120 °C innan strykning. 

Klockstapeln bör tjäras igen någon gång under de närmaste två åren. 

Vy från öster och syllen NS3, som var mest rötskadad (SLM D2019-0541). 

Sörmlands museum 
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17 Delar av inklädnaden ersattes med nytt virke. Eftersom snedsträvorna nu monterades med förstöt, så 
behövdes inte längre de smidda järnbanden. De monterades fast på syllen bakom inklädnaden 
för att sparas på plats. Östra delen av syll ÖV (SLM D2019-0542) 

18 Näbbspån som tillfälligt har lyfts bort från östra stolpen. Spår av rödfärg syns. Spånen monterades tillbaka 
efter arbetena (SLM D2019-0543). 
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Kulturhistoriska iakttagelser 
Klockstapelns syllar som nu lagades bestod av senare utförda lagningar. Ursprungliga 
syllar var utbytta, varför inget historiskt av intresse kunde noteras här. 

På stolpens spåninklädnad kunde spår av röd färg noteras, vilket bör vara rödfärg eller 
rödtjära, se bild 18. Även kyrkans spåntak har varit rödtjärade. Belägg för detta fnns från 
år 1678 då Näshulta kyrka hade ett rödfärgat spåntak och rödbruna fasader. 

Östra stolpens tapp var huggen och ca 1 dm lång. Enligt hantverkarna såg tappens 
undersida ut att vara sågad, men det var svårbedömt. 

Avvikelser från länsstyrelsens beslut 
Länsstyrelsen hade i sitt beslut angett fera punkter som skulle fullföljas. Befntlig spån-
beklädnad som berörs av lagnings- och lyftarbeten skulle hanteras varsamt och bevaras 
och återanvändas i möjligaste mån. Komplettering skulle ske med handhuggna spån och 
anpassas väl till befntliga. Timmerlagning skulle utföras med material lika befntligt, 
samt efter anvisningar av antikvarisk medverkande. Arbeten skulle även utföras av frma 
med dokumenterad vana av att arbeta med aktuella åtgärder på kulturhistoriskt värde-
fulla byggnader. Samtliga punkter har följts. 

Kulturhistorisk bedömning av arbeten 
Arbeten har utförts under antikvarisk medverkan och i samråd enligt Länsstyrelsens 
beslut. Arbeten har utförts under ledning av Karlskoga Bygg & Hantverk AB, som under 
lång tid arbetat med historisk och kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Lagningar och 
detaljlösningar är mycket väl utförda och med gott slutresultat. 

Virkesdelar som nu har tagits bort på syllar bestod av senare lagningsvirke av tveksam 
kvalitet. Äldre virke som nu togs bort, var delar av äldre snedsträvor, vissa rötskadade 
spån på östra stolpen och någon täckbräda i söder som bedömdes ha för stora rötskador 
för att vara funktionsdugliga. 

Kvarstående arbeten 
De arbeten som var kvarstående vid den antikvariska slutbesiktningen var att stegens 
nedre vangstycken ska lagas nedtill. De nedre stegpinnarna ska sättas för med en slät 
”skiva”, som tillverkas av två stående släta (ohyvlade) brädor, med tvärslå på baksidan. 
Detta för att göra det svårare för obehöriga att klättra upp i klockstapeln. 

Vid slutbesiktningen diskuterades att i framtiden montera en säkerhetsanordning intill 
stegen, så att det går att gå upp till klockorna med säkerhetssele och lina. 
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19 Nedre delen av läkten på södra mittsyllens 20 Östra stolpen sedd från nordost. Rötskadad 
(NS2) snedsträva byttes ut (SLM D2019-0544). del längst ned har lagats i och en trälagning 

har gjorts på sidan där hål fck borras . 
(SLM D2019-0545). 

21 Stolparna efter arbeten. Närmast, östra stolpen, där ca 20 st spån byttes ut. Stapeln är nytjärad med 
”Svensk taktjära 1790”, som är relativt tjock, blank och svart (SLM D2019-0546). 
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Projektrelaterad information 

Produkt- och materialval 
Virke: Timmer som har använts är av furu, från Rinns såg, Torsby. 
Tjära: Svensk taktjära 1790, uppvärmd till ca 120 °C, struket 1 gång. 
Befntlig smidd spik har återanvänts till reparationerna, som kompletterats med ny 
klippspik. 

Administrativa uppgifter 
Fastighetsägare och beställare: Husby-Rekarne och Näshulta pastorat, genom Ulf 
Nilsson, kyrkogårdsförman. 
Ansvarig entreprenör: Bygg & Hantverk i Karlskoga AB, genom Daniel Eriksson. 
Medverkande entreprenör: Kulturmärkt M, genom Martin Nilsson, Örebro och P N 
Bygghantverk, genom Peter Näsholm, Örebro. 
Antikvarisk medverkande: Eva Wockatz, Sörmlands museum. 
Länsstyrelsens diarienummer: Dnr 433-4957-2017. 
Sörmlands museums diarienummer: KN-SLM18-0011. 

Dokumentationsmaterial i form av arbetsmaterial och fotografer förvaras i Sörmlands 
museums arkiv, Nyköping. 

Virket till inklädnaden har hög kärnandel och monterades med kärnsidan vänd utåt. Läkten på syllens 
ovansida har ”vattspår”, spår för vattenavrinningen (SLM D2019-0547). 
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23 Renoverad och nytjärad klockstapel vid slutbesiktningen i oktober 2019. Vissa lagningsdelar tjärades 
senare, när en längre stege fanns på plats (SLM D2019-0548). 
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Källförteckning 
Arkiv 
Sörmlands museums arkiv, Nyköping 

Hemsidor 
Kulturmiljöbild, http://kmb.raa.se 

Opublicerat material 
Inventering av kyrkor i Eskilstuna kommun, Södermanlands län, Strängnäs stift, 2007 – 

2008, Sörmlands museum på uppdrag av Strängnäs Stift. 
Näshulta klockstapel, Skadeinventering och åtgärdsförslag, Daniel Eriksson, 2017-11-09. 

Skriftliga källor 
Sörmländska kyrkor nr 123, Näshulta kyrka, 1952, 1971. 
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