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Inledning
Denna nomenklatur är främst avsedd att vara ett hjälpmedel för de pågående 
undersökningarna i stiftsprojektet ”Historisk timmermanskonst i Lunds stift”. Den gör på 
inga sätt anspråk på att vara komplett utan ska ses som en insats gjord under stor 
tidspress. Denna tidsbegränsning har även medfört att referenslista i nuvarande version 
utelämnats. Då de regionala benämningarna är en del av vårt immateriella kulturarv vore 
det högst olyckligt med en enhetlig svensk eller till och med nordisk nomenklatur vad gäller 
äldre hantverkstekniker och konstruktioner. Därför används här företrädesvis benämningar 
som används i äldre litteratur, frågelistsvar och som i flertalet fall fortfarande brukas inom 
området som utgörs av Lunds stift. Det har troligtvis aldrig funnits någon enhetlig 
nomenklatur i området vilket gör att även synonymer används. Vissa benämningar har gått 
förlorade och då används danska, svenska eller nygjorda benämningar. Ovärderlig hjälp 
har givits av antikvarie Petter Jansson och byggnadsarkeolog Barbro Sundnér för 
sammanställandet av denna nomenklatur. Flera av de nygjorda benämningarna har 
skapats genom diskussion med följande timmermän och kollegor från Södra Råda 
projektet, Bengt Bygdén, Daniel Eriksson och Mattias Hallgren. Ett stort tack riktas till alla 
som gett mig tillstånd att använda deras ritningar, skisser och bilder. Speciellt tack till Peter 
Sjömar vars skisser/ritningar jag använder så flitigt att han sa åt mig att inte skriva hans 
namn vid varje bild.

Romansk kyrka
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Romansk takstol

Principskiss av romanskt öppet taklag.  

Principskiss på några varianter av romanska takstolar. 

saxsparrar

Uppvinklad ände

Styrbjälke/styrplanka

Bindbjälke

Sparre

Murrem

Stödben / stötta/ sträva Nockås typ1
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Rekonstruktion av två typer av romanska takstolar i Ravlunda kyrka. 
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Nockås typ 1. Monteras före eller i samband med att sparrar 
som inte är förbundna reses.

Ravlunda kyrka, nockås i kor sedd underifrån.  Observera att sparrarna är förskjutna i sidled och 
att nockåsen är inmurad i gavelröstet.  Skiss gjord av Ole Storsletten.
Tekniskt sett är konstruktionen en åstakskonstruktion. Monteringen av sparrarna har skett samtidigt 
eller efter att nockåsen monterats.

Övraby takstol i skeppet, foto tagit mot öst. Foto Theodor Wåhlin. 

Nockås typ1

Blybräda

Sekundära kungarHusat urtag för rak 
bladskarv fäst med
smidd spik

Skarpkantad
sparre
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Nockås typ 2. Monteras efter resning av takstolar

Till vänster. Nockås av typ 2 i Perstorps kyrkas kor, foto Barbro Sundnér. Till höger. Principskiss. 
Bägge bilderna visar sparrar som är halvade ihop i nock och förbundna med dubb.

Skisser av nockåsen i Hjortsberga kyrka. Ritat av N. Grafström.

Tekniskt kan man beskriva taklag med typ 2 nockåsar som: taklag bestående av takstolar med 
eftermonterad nockås. Vid taklagets resning har alltså nockåsen monterats efter att samtliga 
takstolar rests.
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Konvex bindbjälke

Ekbindbjälke Norra Mellby, Lunds stift, daterad till 1060-tal, uppmätt av K-M Melin och Krister Wall. Ritad av 
Krister Wall.

Ovan visas en av de konvexa bindbjälkarna från Norra Mellby kyrkas kor. Vid uppmätning visade 
det sig att översidan är helt rak och förtjockningen finns endast nedåt. Trots att södra delen (mot 
vänster) är rötskadad på undersidan förefaller det som att bindbjälkens avsmalning mot ändarna är 
helt symmetrisk.  Smalsidorna är helt parallella vilket tyder på noggrann snörslagning. Norra änden 
har uppvinklat avslut för takfotsbräda vilket är ett typiskt tidigromanskt drag. Urtagen för murrem 
visar på att ursprunglig murrem haft en ås. Urtagen för stöttor på mittdelen av bjälken sitter på 
samma sida, det finns exempel på att dessa urtag sitter på varsin sida, exempelvis i Hammarlunda 
kyrka.

I Farhults kyrka finns en konvex bindbjälke som helt saknar urtag för stöttor. Den är inmurad i 
väggen och saknar (numera?) anslutning för sparrar. 

Till vänster. Del av bindbjälke från Ravlunda kyrka, Lunds stift, som återanvänts som takfotstass. 
Den uppvisar äldre urtag som visar att stöttorna inte varit inbladade i bindbjälkens sida utan stått 
ovanpå i ansatsurtag.  Till höger, tunnformat tvärsnitt på bindbjälke i Vitaby kyrka. Skiss t.h. ritad av  
Theodor Wåhlin.
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Dekorativ stötta

Ekstöttan ovan kommer från Norra Mellby kyrkas kor och kan vara samtida med den konvexa 
bindbjälken. Ursprungligen har den haft symmetriska ändar med bladning, men vid någon 
omsättning har den kortats av i ena änden. Exemplet ovan har fästs med två spik med stora skallar 
mot både bindbjälke och sparre. Uppmätningsritning Krister Wall.

Dekorativ snedstötta med rest av enkel bladning till vänster. Från början har den haft symmetriska 
ändar men den högra änden är sekundärt kortad. Brönnestad kyrka, Lunds stift. 

Till vänster ekstötta från Väsby kyrka med en ände formad som en ”sko” och övre som en tapp. 
Foto Petter Jansson. Till höger skiss av Skepperstads kyrkas taklag med stöttor som stöder kung. 
Stöttan från Väsby är ovanligt lång och skulle kunna haft en liknande funktion som bevarad 
ekstötta i Skepperstads kyrka, Småland, som stöttade kungar till gaveltakstolarna. Kungarnas 
funktion i Skepperstad har  varit att bära en nockås.
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Profilerad takstol
Profilerade delar på takstolar är inte ovanligt på romanska stenkyrkor i Sverige och på norska 
stavkyrkor. Det enda kända exemplet hittills på ett romanskt danskt taklag med profilering finns i 
Bjäresjö kyrka.

Ritning av övre del av takstol i Bjäresjö med romanska stöttor med profilering ovanpå 
hanaband. ritningen är gjord av Anders Roland. Till vänster visas tvärsnitt av profilen som 
är känd i norden sedan vikingatid.

Stöttorna i Bjäresjö har tapp i förbindningen med sparrarna men en ”skoliknande” 
förtjockning mot hanabandet som endast är fastsatt med en smidd spik.

Styrplanka / styrbjälke
Vi har ännu inte påträffat någon bevarad styrbjälke i Lunds stift, däremot finns exempel på urtag på 
bindbjälkar som sannolikt gjorts för styrbjälkar. Se även principskiss av romanskt taklag ovan sid 4.

Detaljskiss av bindbjälke i Vitaby kyrka med urtag. Mittenurtaget är sannolikt gjort för en 
styrplanka. De angränsande ansatsurtagen är för stöttor mot sparrarna. Skiss Theodor Wåhlin.
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Till vänster, skiss av styrplanka och takstol, Hagebyhöga kyrka Östergötland. Till höger, skiss 
styrbjälke och takstol Drevs kyrka, Småland. Skisser gjorda av Lennart Karlsson. Observera att de 
har bågsnitt med bottenvulst mellan bjälkarna. Denna utsmyckning är även allmän på nockåsarna.

Stormläkt

De röda pilarna pekar på stormläkt som sitter spikade eller dubbade på sparrarnas insida och som 
har som uppgift att stadga upp taklaget och förhindra längsgående deformationer. 

Stormläkt
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Gotisk Takstol 

Exempel på Gotiska takstolar. Gotiska takstolar saknar som regel bindbjälke och har istället en 
knäbock. 

Romansk takstol kontra gotisk. 

Knäbock

Saxsparrar

Övre hanaband

Nedre hanaband

Stödben

Murrem
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Långstol

Långstol i Tostarp kyrka, Lunds stift. Långstolarna börjar uppträda under senmedeltid och har ofta 
bladskarvar med nacke eller laxning. Behuggningen av timret är ofta ”slarvig” i jämförelse med det 
skarpkantiga romanska timret. Vankanter och till och med kvarsittande bark förekommer.

Skiss över långstol i Kävlinge gamla kyrka, Lunds stift. 

Kung

Övre hanaband

Nedre hanaband

Kung

Sparre

Dubb

Bindbjälke

Taktass

       Långband 

Snedsträva

Krum snedsträva
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Problem holes

Gul pil pekar på problem hole på tass i Bonderups kyrka. Röd pil pekar på dito på sparre i Norra 
Mellby kyrka.

Problem holes är dubbhål som oftast påträffas ca 50-80 cm upp på sidorna av sparrar. Ibland kan 
de sitta på samma höjd på de olika takstolarna, ibland sitter de på varierande höjd. De kan även 
påträffas på sidorna av takfotstassar på gotiska takstolar utan bindbjälke. Det finns flera teorier 
kring vad de använts till och det är troligt att det finns mer än ett svar. En teori som sannolikt 
stämmer för en del av hålen är att de använts för att fixera takstolsdelarna vid hophuggning till 
färdiga takstolar.

Apsis / absid / rundel

Till vänster. Paraplyformad apsis i Björka. Skiss av Theodor Wåhlin. Till höger. Paraplyformad 
apsis i Tostarp kyrka.

Simris kyrkas absid, skiss ritad av Lotta Gustafsson.
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Dubb

Ekdubb med kvadratiskt tvärsnitt och fasade/dövade hörn. Dalby kyrka.

Till vänster pipformade ekdubb med hak. Tvärsnittet är kvadratiskt. Till höger flera dubb på plats för 
upphängning i Everöds kyrkas absid.

Dalby	  kyrka,	  snett	  borrade	  dubbhål	  som	  låser	  förbindningen.
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Avmärknings spår
Avmärkning är benämningen på en arbetsprocess och avmärkningsspår är de anvisningar en 
timmerman gör med krita, snörslå, rits etc före exempelvis skarvar och hak görs.

Avmärkningsritsar på sidan av romansk sparre. Avmärkningen är gjord för att markera var 
tapphålet som syns i bild ska vara. Hammarlunda kyrka.

På fotot ovan sker avmärkning med lodbräda och kniv.

Till vänster, sparre i Granhults kyrka (efter 1217) som snörslåtts längs bägge kanter med sot. 
Sannolikt har sotet varit blött och skvätt lite, därav ganska breda spår. Till höger, sparre i Norra 
Mellbys vapenhus röd snörslagning bägge kanter en bit in, (kanske man ändrat sig vad gäller 
dimension). Även dessa streck är ganska breda vilket tyder på våt färg använts vid 
snörslagningen. Taklaget är sannolikt från sent 1700-tal.
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Bilden ovan visar bindbjälke som kloar / kammar över remstycke med rektangulärt tvärsnitt i 
Tostarps kyrka. Observera dubbens fyrkantiga tvärsnitt.
De gula pilarna pekar på avmärkning som gjorts med rödkrita. Taklaget är inte dendrokronologiskt 
daterat men okulär bedömning pekar på att avmärkningen skett tidigast under senmedeltid.

Avmärkning med passare eller som det förr kallades cirkel.
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Spår efter skogsarbete 

Till vänster skiss av drätthugg på timmer som ska släpas ut ur skog på en kälke, efter Albert 
Sandklef. Den övre skissen visar stocken från sidan och den nedre stocken underifrån. Det är det 
breda urtaget som är drätthugget. Till höger. Drätt på eksparre i Särslövs kyrkas kor. Timret är 
dendrokronologiskt daterat till att ha blivit fällt vintern 1464/65. Dylika spår är oftast avlägsnade 
men kan vid gynnsamma förhållanden påträffas nära rotänden på timmer. Drätt och öghuggning 
gjordes för att kunna transportera ut timret ur skogen med häst eller oxe. 

Öghuggen stock påträffad i Gamla Lödöse.Till höger brädor med spår efter öghuggning på 
Granhults kyrka. Till skillnad mot utforsling med drätthugg och släde så släpades de öghuggna 
timren ut genom att man band fast dem i öghugget med vidjor, kätting eller rep.

Blybrädor / trobrädor
En blybräda av ek är påträffad Norra Mellby kyrka. Den har fasade långsidor tillskillnad från de 
som syns på skissen nedan.

   
Blybrädor AAstrups kirke Ribe amt. De ska vara samtida med taklaget som har laxade 
förbindningar vilket tyder på senmedeltid. Brädorna är 3-4 cm tjocka och brädorna låg två och två. 
Varje par hade en sammanlagd bredd av ca 60 cm. Ritning av Knud J. Krogh.
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Takfotsbräda och Underslagsbräda

Murrem

Sparre

Bindbjälke
Trobräda / blybräda

Takfotsbräda 
med hak (Sugfjæle)

Underslagsbräda

Takfotsbrädan saknar oftast hak.

Knutpunkt sparre/nock

Gaffelskarv:	  ovan	  till	  vänster	  avkapad	  nockända	  av	  sparre	  från	  Norra	  Mellby	  kyrka.	  I	  botten	  av	  
gaffeln	  kan	  man	  se	  att	  huggjärn	  använts.	  Till	  höger	  närbild	  på	  sidan	  där	  avmärkning	  syns	  som	  
ritsspår	  samt	  jack	  numrering	  på	  nedre	  kanten	  till	  vänster	  om	  rits.	  Sammanfogningen	  har	  
säkrats	  med	  en	  dubb.	  Sparren	  har	  först	  sprätthuggts	  och	  därpå	  efterbredbilats.	  Bedömd	  ålder	  
1130-‐tal1.

Till vänster, skiss av snarlika eksparrar med samma typ av märkning som på fotot ovan. Från 
Göteve kyrka, Skara stift. Till höger anslutning nock halvt i halvt. 

                                                                   20

1 Åldern har sedermera bekräftats med hjälp av dendrokronologisk analys utförd av Geologiska institutionen i 
Lund.



Knutpunkter sparre och hanaband eller sparre / stöttor

Till vänster, husat urtag med nacke, bladskarven fixerad med smidd spik. Till höger husat rakt 
urtag,bladskarven fixerad med smidd spik. Skisser av knutpunkter i Stora Köpinge kyrka, ritade av 
Peter Sjömar.

Till vänster, knutpunkt med tapp och tapphål, fixerad med dubb. Till höger, husat urtag med nacke. 
Bladskarven har konkava sidor och ände. Fixerad med dubb. Skisser ritade av Holger Schmidt. 

Till	  vänster,	  rakt	  genomgående	  urtag,	  rak	  bladskarv	  som	  är	  Jixerad	  med	  dubb.	  Till	  höger	  
genomgående	  urtag	  med	  nacke,	  bladskarven	  Jixerad	  med	  dubb.	  Skisser	  ritade	  av	  Peter	  
Sjömar.
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Underkilat hanaband
Underkilade hanaband verkar endast utföras under en begränsad period från slutet av 1700-talet 
till tidigt 1800-tal. De takstolar som dokumenterats med underkilade hanaband är byggda i fur. 
Hittills har inga exempel på detta fixeringssätt rapporterats från övriga Sverige vilket antyder att det 
kan vara ett regionalt sätt som endast finns under en begränsad period och därmed blir daterande.

Principskiss av underkilat hanaband i Ravlunda kyrka. 

Exempel på andra knutpunkter 

Blad med hak och konkav ände förankrad med dubb i ett husat urtag. Positionsmärkning gjord med 
grov syl alternativt med en spik. Tostarps kyrkas långstol.

Sparre

Hanaband
Kil

Dubb
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Stödben med urtag för halvt i halvt bladskarv.  På kanten av urtaget, till höger i bild, kan man se att 
endast yxa använts och inte såg.  förbindningen har hållits samman med ett smitt spik. Norra 
Mellby kyrka.

Murrem: exempel på tvärsnitt och längdskarvar

Ravlunda kyrkas murrems tvärsnitt, skiss ritad av Theodor Wåhlin. Denna typ av murrem med en 
vulst i form av en kvartsstav för underslagsbrädan är vanlig även i Sverige under den romanska 
perioden.

Svängd ekmurrem med ås. Everöds kyrkas absid. 
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Till vänster. Sned bladskarv på ekmurrem med rektangulärt tvärsnitt, Brandstad kyrka foto Barbro 
Sundnér. Till höger skiss av murrem i Djurröds kyrka med rektangulärt tvärsnitt som skarvats med 
franskt lås /fransk skarv, Djurröds taklag daterat till 1788/89. 

Rak bladskarv halvt i halvt. Farhults kyrka. Taklaget omsatt därav dålig passning och avsaknad av 
dubb. Extremt klena murremmar som snarast motsvarar åsen på grövre murremmar. 
Murremmarna är tillverkade av äldre sparrar som klyvts med långsåg.

Skarv absid murrem Norra Mellby. Kort rak bladskarv.
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Förbindning Bindbjälke / tass och murrem / murremmar

Till vänster bindbjälken har enkelt urtag för murremmarnas ås, Björka skepp, daterat till 1300-1308. 
Till höger, det invändiga urtaget på bindbjälken är trappstegsformat, Björka kor, daterat till 
1300-1302. Skisser Petter Jansson.

Till vänster. Bindbjälken är förbunden med X-kamning till murremmarna, Djurröds kyrka daterad till 
1788/89. Till höger, bindbjälken är fixerad med halvlaxformad kamning till murremmen, Stora 
Köpinge kyrka. En enklare variant där urtagens sidor på bindbjälke och murrem är parallella 
förekommer även.
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Märkning

 Till vänster märkning med håljärn, Dalby kyrka. Timmer daterat till 1503. Till höger märkning gjord 
med huggjärn Dalby kyrka.

Flaggmärkning antagligen gjord med yxa och träklubba. varje flaggas värde är 1 så numret på 
bilden är 9. Linderöds kyrka.

Märkning med jack på stöttor i Tostarps absid. Stöttornas blad sitter i husade urtag på sparrarna 
och är fasthållna med handsmidd spik. Taklag och märkning bedöms okulärt att vara 
tidigromanska.
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Till vänster, hanaband i  Norra Mellby kyrka. Tre streck gjorda med håljärn (tvärsnittet på 
verktygsspåren är halvrunda). Till höger, märkning gjord med håljärn i Farhults kyrka. Taklaget i 
Farhult är omsatt därav ingen passning i urtag. Bedöms okulärt till senmedeltid.

Till vänster, runliknande märkning på takstolar i Raus kyrka, efter Sv kyrkor. Till höger märkning på 
Kävlinge kyrkas taklag. 

Märkning med rödkrita på taklag från slutet av 1700-talet i Norra Mellbys vapenhus.
Ø står för öst, motstående sparre är märkt V5.
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Katalog verktygsspår

Till	  	  vänster,	  sprätthuggning	  på	  grov	  ekstolpe	  från	  bro	  i	  Ravning	  Enge	  dendrokronologiskt	  
daterad	  till	  979.	  	  Till	  höger,	  sprätthuggning	  i	  Jiskbensmönster,	  Tostarps	  kyrka.

Urtag för styrplanka

Två	  konvexa	  bindbjälkar	  från	  1130-‐talet	  i	  Norra	  Mellby	  kyrka.	  Minst	  en	  av	  bindbjälkarna	  har	  
fått	  ny	  placering	  i	  skeppet.	  Den	  övre	  har	  ett	  urtag	  som	  antagligen	  gjorts	  för	  en	  styrplanka.	  Den	  
i	  bild	  övre	  bindbjälken	  är	  omsorgsfullt	  slätbilad.	  På	  den	  undre	  kan	  man	  tydligt	  se	  att	  bjälken	  
först	  sprättäljts	  i	  band,	  röd	  pil	  visar	  ett	  band	  och	  huggriktning.	  Därpå	  har	  bjälken	  
ombredbilats.	  Man	  kan	  ana	  stora	  facetter	  vilket	  visar	  på	  att	  man	  huggit	  sig	  igenom	  stocken	  
innan	  man	  rört	  sig	  framåt,	  gul	  pil	  illustrerar	  huggriktning	  mitt	  i	  en	  stor	  facett.	  
Sprätthuggningen	  har	  gjorts	  med	  en	  knivslipad	  yxa	  medan	  ombredbilningen	  gjorts	  med	  en	  
asymmetrisk	  bila.
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Sprätthuggning	  i	  band	  av	  kluvna	  trobrädor	  till	  rekonstruktionen	  av	  Södra	  Råda	  kyrka.	  Foto	  
Mattias	  Hallgren.

Bindbjälke kor, Norra Mellby, dendrodaterad till 1060-tal: Gul pil visar riktning på behuggning som 
finns kvar av sprätthuggningen. Röd pil visar riktning på behuggning vid den efterföljande 
slätbilningen som nästan helt utplånade spåren av sprätthuggningen. Behuggningen är på flera 
ställen svår att skilja från skavning men på några få ställen påträffas fasthugg. Den använda bilans 
egg har med stor sannolikhet varit asymmetrisk men inte på något vis plan på den sida som saknar 
tydlig eggfas. Med en egg med dessa egenskaper är det möjligt att få urslag som lite påminner om 
en skavd yta.
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Asymmetrisk bredbila funnen i London på Milk street är numera utställd i Museum of London. 
Daterad till 1000-talet. Bilan har stora likheter med sentida handsmidda bilor från Skåne.

	  	  	  

Norra Mellby skepp, hanaband L 7 daterat till 1135. Hanabandet har först sprättäljts och därpå 
efterbredbilats. Närbilden på tapphål visar att man använt huggjärn. 

	  	  

Bindbjälke i Norra Mellby skepp, dendrodaterad till 1130-tal. Spåren av sprätthuggning finns kvar i 
mycket större omfattning än på korets bindbjälkar från 1060-tal. Bilden till höger visar att smalsidan 
endast har kvarvarande spår från efterbredbilningen.

.
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Ekbindbjälke Norra Mellby skepp, dendrodaterad till vintern 1373/74. Ytan har en behuggning som 
antyder att en knivslipad yxa använts, varje hugg har avlägsnat en liten bit som efterlämnat en 
konkav facett. 

Furusparre från Norra Mellby vapenhus taklag, sent 1700-tal. Sparren visas liggande för att spara 
plats. Ett fasthugg är ett hugg som ej slår ut. Teoretiskt skulle kan man kunna säga att skyrhugg 
och upplättningshugg är fasthugg men benämningen används för hugg som fastnar vid 
släthuggning oavsett om man använder sig av sprätthuggnings eller bredbilningsteknik.

SkyrhuggUpplättningshugg Fasthugg

Omhuggen yta har gulbrun färg Skogshuggen yta är vädergrånad
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Till vänster skyrhuggning. Inhuggen som föregår klamphuggning kallas skyr. Man kan även utföra 
skyrhuggning ensam stående bakom eller ovanpå stocken. Foto Ingmar Melin. Till höger, rest av 
skyrhugg på taktass från lutan på Dalby kyrka.

Till vänster, klamphuggning med huggyxa, gående bakåt, ståendes grensle över stocken. Foto Olof 
Andersson. Till höger, bredbilning framåt med asymmetrisk bredbila. Foto Camilla Melin

Om skyrhuggen varit för grunda och för mycket material är kvar efter klamphuggningen kan man 
göra upplättningshugg. Dessa hugg görs i motsatt riktning mot bilningen / behuggningen. Gul pil 
visar riktning som sparren bredbilats, röda pilar pekar på upplättningshugg. Taktass av ek från 
Dalby kyrkas luta. 
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Långsågning/kransågning

Spår efter handsmidd långsåg på stötta i Norra Mellby kyrkas kor. Spåren visar att man sågat från 
två håll och triangeln är en rest efter att man låtit sista biten klyvas isär. Långsidan med triangelns 
bas var riktad neråt vid sågningen.

Sågning med handsmidd långsåg över grop. Foto Henrik Sundahl.
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Klyvning med yxa och kilar

Till vänster, spårning med yxa och klubba. Till höger klyvning med klubba och kilar.

Klyvd yta.

Bilden ovan är gjord av Holger Schmitt för att visa hur man vanligtvis klyver ek genom att radiellt 
klyva genom halveringsprincipen. Först två halvor, sen ur varje halva två kvartar osv. Sen har 
Schmitt gett exempel på färdig vara. Röda pilar och röd planka är markerade av undertecknad för 
att visa hur en tangentiell klyvning inte går mot märgen som en radiell klyvning. Blå form visar på 
tvärsnitt som man kan påträffa för taklagsdelar som klyvts men inte bearbetats mer än nödvändigt
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Spår efter gröpjärn

I botten av not på ekstav från Norrvidinge kyrka finns verktygsspår efter gröpjärn. Staven är 
daterad till 1051-1064.Staven finns på LUHM.

Gröpjärn från Mästermyrfyndet, utställt på SHM. Järnet har haft ett trähandtag.
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Dörrar

Principskisser av brädornas fogning på medeltida kyrkdörrar. A rak stötfog. B sned stötfog. C & D 
not med lös fjäder. E - I olika typer av not och spont. J & K fals fog. Skiss gjord av Lennart 
Karlsson.

Skiss på två typer av tvärsnitt på dörrblad. Det övre från Bjuvs kyrka i Lunds stift. Skiss ritad av 
Lennart Karlsson.

Principtvärsnitt på revlars anslutning till dörrblad. A & B utanpåliggande revlar. C infälld revel. D-I 
ingradade revlar. Skisser ritade av Lennart Karlsson.
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Till vänster. Ekdörr från Västra Vrams kyrka numera utställd på Luhm. Dörren består av sågade 
plank som har stötfog med tränaglar.Revlarna som monterats som ett X är utanpåliggande. Virket 
är av ganska dålig kvalitet vilket gjort att man varit tvungen att såga brädorna då klyvning med yxa 
och kil inte varit ett alternativ. Till höger. Ekdörr från Perstorps kyrka. Brädorna har notspår för lös 
fjäder. Observera att notspåren ej går helt ut i kanterna utan där stöter brädorna stumt emot 
varandra. Skiss Lennart Karlsson.

Valvluckor

Till vänster äldre valvlucka från Norra Mellby. Luckan har ingradade revlar och är troligtvis likåldrig 
med valven. Till höger valvlucka av yngre modell i Tostarp kyrka      
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Medeltida fönsterkarmar

Ekstav	  med	  rundbågig	  öppning	  	  (LUHM	  16711a;	  mått	  200	  x	  36	  cm).	  Till	  höger	  närbild	  på	  fals.

    
Till vänster. Fönsterkarm i ett stycke från Framlev kyrka. Till höger Romanskt fönster från Tveje 
Merløse kirke i Holbæk amt. Denna karm är av sammansatt typ med överstycke, understycke 
(saknas) och sidostycken. 
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Klockupphängning inne i kyrkan

Till vänster. Närbilden är tagen på urtaget för en klockaxel på en konvex bindbjälke i Norra Mellby kyrka. 
Bindbjälken är med största sannolikhet från 1130-talet. Då bjälken numera är ihopskarvad på mitten och 
sitter upp och ner vet vi inget om dess ursprungliga placering i skeppet. Till höger. principskiss av 
klockupphängning emellan bindbjälkar.

Ristning, klotter och dylikt
Om man letar noga med släpljus och systematiskt söker efter ristningar klotter mm hittar man oftast vad man 
söker oavsett tidsperiod. nedan kommer några exempel. Se även under kapitlen märkning och avmärkning.

Fågelristning till vänster, följt av bokstäver. Hammarlunda kyrka.

”Dryftmärken”. På bilden är inringat ett antal till synes slumpmässigt tillfogade hack, kanske gjorda med 
spetsen på en timmermanshammare med pik. Snarlika märken gjorda med yxa har dokumenterats och tolkats 
av kollegor som gjorda av hantverkare när man har en paus och diskuterar något och utan att tänka på det 
står och hackar förstrött. En äldre släkting till dagens telefonklotter.
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Klotter på sparre i norra Mellby kyrka gjort med kolkrita.
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Klockstaplar, klocktorn, klockhus, tornstaplar
Norra Mellby tornstapel med timmer som fällts vintern 1480/81.

Mittstolpe / hjärtstock / kung

FotträSnedsträvor

Hörnstolpar / ben

Lösholt

Bindbjälkar / klockupphängningsbjälkar

Korsande strävor

Knä

Saxsparrar

Lejd

Sidostolpe / sidoben

Ritningar gjorda av Gustav Åberg.
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Stiglucka

 

Stiglucka timrad på knut i ek. Nättraby kyrka, Lunds stift.

Innertak

Repstavs list till platt innertak Hjortsberga kyrka. Skiss av E. Stenfors.

Paradspik som fäst innertaksbräda mot bindbjälke i Hagabyhöga kyrka. 
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