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Administrativa uppgifter  
 
Objekt:   Mörkö kyrkas klockstapel 

Socken:   Mörkö 

Kommun:   Södertälje 

Landskap:   Södermanland 

Länsmuseets diarienummer: 2017: 130 

Länsstyrelsens beslut: Skriftligt beslut saknas, eftersom byggstarten var 
akut. Handläggare från Länsstyrelsen gav muntligt 
tillstånd vid platsbesök 2016-09-26.  

Byggherre/beställare:  Hölö Mörkö Församling 

Entreprenör bygg:  A Widell Bygg AB, Trosa 

Entreprenör måleri:  Ahlboms måleri AB, Hölö 
Underentreprenör tjärstrykning: Kyrktak bygg & konsult AB, Norrköping   

Virkesleverantörer:  LL Trä, Sigtuna 
   Nordströms trä, Liljeholmen 

Huvudleverantör trätjära:  Claessons trätjära, Göteborg 

Antikvarisk medverkan:  Stockholms läns museum  

Byggtid: augusti-oktober 2016, juni & augusti 2017, 
komplettering 19–20 september 2018 

Antikvarisk slutbesiktning:  2017-12-13 
Antikvarisk efterbesiktning: 2018-09-20 
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Sammanfattning av utförda arbeten 
Under 2016–17 genomfördes en upprustning av Mörkö kyrkas klockstapel. Huvuddelen av 
arbetena pågick sensommaren-hösten 2016 och i juni 2017, följt av kompletteringar i 
september 2018. Vid antikvarisk slutbesiktning den 13/12–2017 godkändes upprustningen. En 
kompletterande insats dokumenterades den 19/9–2018 och 20/9–2018.  
 

Upptakt 
Reparationerna inleddes på kort varsel i augusti 2016 sedan akuta rötskador konstaterats. 
Eftersom insatsen var oplanerad fanns inga arbetshandlingar upprättade. Vid länsmuseets 
besök på plats tisdagen den 30/8–2016 dokumenterades inledda arbeten.   

Efter besöket studerades kyrkans vård- och underhållsplan, jämte handlingar i Mörkö 
kyrkoarkiv, som idag förvaras på Stockholms stadsarkiv. Syftet var att få reda på mer om 
tidigare skador och reparationsinsatser på klockstapeln. Med insamlade uppgifter som 
underlag skrevs en kort åtgärdshistorik. 
 

Allmänt om klockstapeln 
Mörkö kyrkas klockstapel restes 1747, på ett berg väster om kyrkan. Konstruktionen vilar 
sedan 1968 på betongfundament. Centralt står huvudpelarna; tre lodräta, spånklädda stolpar. 
Yttre resverket omfattar åtta snedsträvor/stödben av dubbla hopskruvade sparrar, inklädda 
med bräder. Träytorna är rödtjärade. En karnissvängd, koppartäckt huv kröner, med takkupor 
och ljudluckor i varje väderstreck, samt en kopparklädd spira. 
 

Föregående reparationer 
Vid reparationer 1955–56 lagades klockstapelns klockbockar (visar signaturer).  

Nästa reparation framtvingades 1968, sedan klockstapeln hade svajat vid en klockringning.1 
En snedsträva var rötskadad och måste bytas. För att få en stabilare konstruktion gjöts 
armerade betongbalkar, som fundament under alla snedsträvor. Stötdämpande gummi lades 
mellan strävornas ändträn och betongbalkarna.  
 
Trettio år senare förelåg åter stora reparationsbehov. Sommaren 
1997 ersattes rötskadat trä i resverket med kärnvirke av furu.2 De 
inre stolparnas spånbeklädnad kompletterades med spjälkade 
tjärdoppade spån. Synligt virke ströks två gånger med rödtjära. 
Huven reparerades, fick bland annat nya takkupor och beklädnad 
av 0,6 mm kopparplåt. I en begäran om utökat 
kyrkobyggnadsbidrag meddelades att ”klockstapelns 
renoveringskostnader har mångdubblats”.3   
 
 

 

 

                                                 
1 Mörkö kyrkas vård- och underhållsplan, upprättad 2005 av AIX arkitekter AB 
2 Stockholms stadsarkiv: Mörkö kyrkoarkiv; Bilaga till rekvisition av kyrkobyggnadsbidrag 
3 Stockholms stadsarkiv: Mörkö kyrkoarkiv; Brev 1997-07-30 från Orvar Juréus, ordförande i pastoratets fastighetsnämnd, 

ställt till Kyrkofondens styrelse 

Till höger ses en bild av klockstapeln i 
nyrenoverat skick sommaren 1997. 
Huvens nylagda koppar glänste och 
virket var blankt av nystruken rödtjära. 
Källa: Stockholms stadsarkiv 
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Skadebild 2016 
I juli 2016 hade klockstapelns konstruktion försvagats så svårt att klockringning blivit omöjlig. 
Konstruktionen säkrades tillfälligt.   

Vid närmare undersökning fastslogs att av klockstapelns sex snedsträvor i nord-sydlig riktning 
måste de tre södra repareras, liksom anslutande bindbjälkar. Där fanns djupa rötskador, 
därför att vatten ofta blivit stående i underliggande betongfundament. I nordost hade myror 
angripit en snedsträva som därför också krävde reparation.   

 

Övriga två norrsträvor och enkelsträvorna mot 
öster och väster behövde däremot inte repareras. 
Att dessa var i god kondition fastställdes genom 
att lätta på brädfodring och sticka med kniv.    

I klockstapelns brädfodring förekom stora 
torksprickor. Orsaker var bristande underhåll och 
för klent tilltagna bräder. 
 

 
 
 
 
 

Röta och skadedjursangrepp uppdagades då brädfodringen togs bort. 
Konstruktionen var så försvagad att den snart kunnat bli allmänfarlig.  
Fotografier Anders Widell i juli 2016  

Ett förbindningsjärn hade delvis tappat sitt fäste 
i anslutningen mellan snedsträva och bindbjälke.  
Foto Anders Widell 2016-09-05 
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Reparationer 2016 
Byggstart inföll måndagen den 8 augusti 2016, sedan 
byggställning blivit rest kring klockstapeln. Eftersom 
ställningshyran var hög påskyndades reparationerna. 
Mestadels sysselsattes två man, tidvis tre, bland annat vid 
särskilt tunga lyft. Vid några dagar med stark blåst togs 
arbetsuppehåll, för säkerhets skull.      

Klockstapelns skadade delar frilades från all brädfodring 
och spånbeklädnad. Dessa fasaddelar var alltför slitna och 
kasserades därför.   

Till reparationen införskaffades 15 stycken blocksågade 
timmerstockar, 200 mm x 200 mm och 5,62 meter långa, 
som blivit noga utvalda. Entreprenören ansåg kvaliteten 
godtagbar, men hade 
gärna sett att en del av 
virket varit mer tätvuxet.  

Stockarna kapades till erforderlig längd 
och klövs till klenare dimension, 200 x 
170 mm, för att ansluta till befintliga 
sparrar. I snitt byttes sex meter 
rötskadat virke i varje snedsträva och 
bindbjälke. Sammanfogning skedde 
med 20 mm gängstänger, placerade 
med 120 cm mellanrum, vilket är tätare 
än förut. Längre upp i befintligt 
stomvirke sitter gamla smidda 
klockskruvar kvar.  

 
Klippspik återanvändes till förbindningsjärnen 
mellan snedsträvor och liggande bindbjälkar. 
Komplettering med ny klippspik skedde. 

För att motverka framtida fuktskador sågades 
vattenrännor i betongfundamenten. Då minskar 
risken för att vatten ska kvarstanna kring 
strävornas baser och ändträn på bindbjälkar. 

Den 4 oktober 2016 hade alla fyra snedsträvor 
reparerats. Stomvirket tjärströks. Längst ner, 
kring snedsträvornas baser, sattes galvaniserade 
plåtkragar för att få bättre avvattning.  

 

I bildens förgrund ligger lagningsvirke. 
Foto Rolf Hammarskiöld 2016-08-30 

Bilden visar hur en snedsträva lagades halvt-i-
halvt. Gängstänger placerades med 120 cm 
mellanrum. Foto Anders Widell 2016-09-22 

Snedsträvorna tjärströks innan de brädfodrades.  
Foto Anders Widell 2016-10-07 
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Tidigare täckbräder, 22 x 120 mm respektive 22 x 
250 mm, hade varit för klent tilltagna, att döma av 
de många torrsprickorna. Då snedsträvorna efter 
lagning på nytt skulle brädfodras valdes därför 
grövre virke. På undersidorna och de stående 
sidopartierna sattes nu 28 x 150 mm spåntade 
bräder. Specialbeställda 34 x 250 mm bräder sattes 
som ”lock” på ovansidorna. De liggande 
bindbjälkarna lämnades tills vidare oklädda, i väntan 
på leverans av nya spån.  

Den 28 oktober 2016 ringdes åter i klockstapeln, 
efter fem månaders uppehåll. Planerade 
markarbeten uppsköts till en gynnsammare årstid.   

Markarbeten 2017 
I juni 2017 pågick markarbeten, så att klockstapeln 
blir mindre utsatt för fukt och skadedjur. Med 
traktorgrävare borttogs underliggande gräsbevuxen 
markyta, ett cirka 20–25 cm djupt lager mulljord 
med singel, ner till fast, orörd pinnmo. Bitvis kom 
berg i dagen. Även klockstapelns betongfundament 
frilades från organiskt material.  

En markavskiljande fiberduk lades i botten av utgrävt 
område. Sedan återfylldes med makadam i 
fraktionen 8/16. Krossmaterialet ger en dränerande 
effekt och stabil yta, okänslig för 
frost och tjäle.  

 
För att avvattna ytterligare lades dräneringsledning. Från en 
höjdpunkt i norr utgår två grenar perforerade svarta 
dräneringsrör, ø 110 mm, i en krets under klockstapeln. 
Dräneringen faller österut och förenas i ett slutet orangefärgat 
markavloppsrör, ø 110 mm, med utlopp 10 meter nedanför.  
För övrigt borttogs tillfälligt en markförlagd kabel, som matar 
belysningen vid klockstapeln. Vid återläggning överfördes 
kabeln, från en vattenslang till ett mer regelrätt kabelrör.  

 
 
 

För bättre avrinning monterades galvaniserade plåtkragar 

med droppbleck kring strävornas baser. Strävorna fick 

tjockare brädfodring än förut. En bild på nästa sida visar 

slutligt utseende. Foto Anders Widell 2016-10-20 

 

Den 9/6–2017 skyfflades 
makadam ut på en 
markavskiljande duk. 
Foto Anders Widell  

Eftersom terrängen är bergnära lades dränering och markavlopp ytligt. En markförlagd 
kabel överfördes från den svarta vattenslangen i bildens förgrund till ett gult kabelrör. 
Foto Anders Widell 2017-06-08 
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Tjärstrykning 2017 
I augusti 2017 ströks klockstapeln två 
gånger med underentreprenörens egna 
rödtjära, beredd av 4 volymdelar 
dalbränd trätjära (Claessons trätjära) 2 
volymdelar rå linolja och 1 volymdel 
rödfärgspigment. För att rödtjäran skulle 
penetrera väl i underlaget värmdes den 
på gasolkök. En fördel som påpekades 
var att brädfodringen som tillkommit 
året innan, hade fått sitta uppe 
obehandlad före tjärstrykning.  
 

Spåntäckning 2018 
Den 19/9 - 20/9 – 2018 verkställdes kompletterande 
fasadarbeten, vilka fått anstå i väntan på spånleverans. 
Bindbjälkarna som hade reparerats sommaren 2016 fick ny 
beklädnad av spjälkade furuspån, med rak underkant.  

På klockstapelns raka huvudpelare ersattes fem spån som fallit 
bort. Uppsättning skedde med klippspik. Ersättande spån i 
likadant utförande, med rundad underkant, kom från ett 
restlager hos en lokal entreprenör.  

Alla nyuppsatta spån, liksom bindbjälkarnas 
nya täckbräder, ströks två gånger med 
fabriksblandad rödtjära (Auson). Vid denna 
avslutande tjärstrykning var vädret blåsigt och 
soligt, för årstiden mycket varmare än normalt.   

Slutkommentarer 
Mörkö kyrkas klockstapel är en svårt utsatt konstruktion, med tanke 
att upprustningen 2016–2017 var den tredje i ordningen på knappa 50 
år. Att marken under klockstapeln nu har rensats från organiskt 
material och blivit bättre avvattnad betyder visserligen att 
skaderisken minskat, men underhållsbesiktningar bör ske med tätare 
intervall än hittills.     
 

 

 

 

Referenser 

Mörkö kyrka, vård- och underhållsplan 2005-12-01, av AIX arkitekter 

Stockholms stadsarkiv; Mörkö kyrkoarkiv O I: 3, 1926–1998 
 

På klockstapelns solbelysta delar antog rödtjäran snart ett 
matt, slamfärgslikt utseende. På mer skyddade delar behöll 
rödtjäran en blankare, klarröd ton.  
Foto Rolf Hammarskiöld 2018-09-19 

Nya spån spikades upp. Foto 
Rolf Hammarskiöld 2018-09-19 

Projektets avslutande 
tjärstrykning gjordes 
torsdagen den 20/9–2018. 
Foto Rolf Hammarskiöld  

Plåtkragar kring snedsträvornas 
baser var en i raden av åtgärder för 
att få klockstapeln mer avvattnad.  
Foto Rolf Hammarskiöld  
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