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Innehåll:  
Stolen var historiskt en statusmarkör i både kyrklig och profan miljö, där utseende och material talade sitt tydliga 
språk. Idag är situationen annorlunda och stolens ställning förändrad. Som kyrklig föremålsgrupp är den relativt 
outforskad vilket var en bidragande faktor till det här arbetet. För att öka förståelsen har dess historiska status 
och användningsområden belysts, vilket kan påverka stolens bevarande. Studien bygger på resultaten från 
genomförda inventeringar i de fem sockenkyrkorna i Västra Storsjöbygdens församling, Jämtland. Här återfanns 
en rik mängd stolsmodeller och kring de prydligaste stolarna i vardera kyrka söktes fakta kring proveniens, 
resultaten varierade beroende på inventarieförteckningarnas innehåll. Stolens självklara roll som statussymbol 
har idag gått förlorad men faktumet att kyrkorna fortfarande placerar finare stolar mer centralt kvarstår. Nu 
spelar funktionaliteten en högre roll än statusmarkering och äldre kyrkliga stolsmodeller är sällsynta.  
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Del 1 

Introduktion 

Jag har länge varit fascinerad av stolen som föremål. Genom sin form, sin praktiska 

funktion och historia som statussymbol väcker den mitt intresse. Det var främst en 

gammal stol, som står hemma hos min farmor, som gav mig uppslaget till den här 

uppsatsen. Enligt muntlig tradition sägs den komma ifrån Marby gamla kyrka som 

tillhör Västra Storsjöbygdens församling. Det är också den jämtländska församling 

som min studie utgår ifrån. Sammantaget finns här fem sockenkyrkor:  

• Hallens kyrka byggdes ursprungligen på medeltiden, fick sitt nuvarande 

utseende mellan åren 1775–76.1  

• Marby gamla kyrka är en medeltidskyrka och dendrokronologiskt daterad till 

1520-talet.2  

• Marby nya kyrka byggd 1863–66.3 

• Mattmars kyrka är i grunden en medeltida stenkyrka, tidigast från 1300-talet. 

Den fick sitt nuvarande utseende på 1760-talet.4 

• Mörsil kyrka byggd 1852–56.5  

 

För att se vad dessa kyrkor har för stolar har jag på plats i vardera kyrka inventerat 

stolsbeståndet, och min studie utgår från dessa resultat. Jag menar att stolen är en 

viktig föremålsgrupp som har mycket att berätta, något jag tror få är medvetna om 

idag och genom den här uppsatsen vill jag sätta in stolen i en kontext och ge den en 

högre status.  

 

Syfte och frågeställningar 

Eftersom forskningen kring stolar i kyrklig miljö är liten är detta arbete ett bidrag till 

en förändring. Genom att studera stolens historiska roll som statussymbol, och vilka 

stolsmodeller som tidigare funnits i kyrkor i allmänhet, vill jag bidra till ett 

                                                
1 Christina von Arbin, et al. Sveriges kyrkor. Kyrkobyggnader 1760–1860. D. 4, Härjedalen, Jämtland, 
Medelpad och Ångermanland (Stockholm: Riksantikvarieämbetet, 1997), 113. 
2 http://www.ne.se/marby, 2010-05-04. 
3 Birgitta Cedenhag. Våra kyrkor (Östersund: Jamtli Förlag, 1998), 58–59. 
4 Ibid., 60–61. 
5 Ibid., 62–63. 
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medvetandegörande av föremålsgruppen. Det huvudsakliga syftet är att undersöka om 

Västra Storsjöbygdens församling har historiska modeller av kyrkliga stolar i sina 

sockenkyrkor och därigenom få en inblick i hur beståndet av föremålsgruppen ser ut 

idag, inom den valda församlingen. För att göra kopplingar mellan de historiskt 

statusingivande praktmöblerna har dagens mest praktfulla stolar i vardera kyrka satts i 

fokus. Det visar om kyrkan har kvar någon av dessa äldre stolsmodeller och om så ej 

är fallet synliggörs nyare ändamålsenliga exemplar. Förhoppningen är således att öka 

kännedomen om den kyrkliga stolen och ge en förståelse för vikten av att den bevaras 

och vårdas. Under mitt arbete har det visats sig att inventarieförteckningar över 

föremål som stolar ger litet information. Därför är även uppsatsens syfte att poängtera 

värdet av utförliga och korrekta inventarieförteckningar och deras betydelse för 

forskning. 

 

Mina frågeställningar är: 

• Vilka stolsmodeller är historiskt kända från kyrkor i allmänhet och hur har de 

brukats? 

• Hur ser de ståtligaste stolarna ut idag i sockenkyrkorna i Västra 

storsjöbygdens församling, och återfinns de äldre stolsmodellerna?  

• Vad ger kyrkornas inventarieförteckningarna för information om stolarna och 

går det att få fram något om proveniens?  

 

Metod  

Uppsatsarbetet har innefattat flera metoder. Till en början gjorde jag en inventering av 

stolsbeståndet i sockenkyrkorna i Västra Storsjöbygdens församling. Vid 

inventeringen sökte jag igenom kyrkorummet och alla därtill anliggande utrymmen 

som förråd, vind, läktare och sakristia på jakt efter stolar. De jag fann gjorde jag en 

föremålsbeskrivning på som svarar på frågan – hur ser stolen ut – vilket kräver en 

noggrann beskrivning av föremålet och fotografering. Sedan undersöktes material, 

tillverkningsteknik (hantverksmässig- eller fabrikstillverkad), skick och stil. Vidare 

sökte jag efter spår för en eventuell attribuering, som en signatur eller datering, och 

noterade placeringen. Därefter gjorde jag arkivstudier av kyrkornas 

inventarieförteckningar för att se om de stolar jag funnit fanns förtecknade, och om 

information visar när de tillföll kyrkan, vem som skänkt eller tillverkat stolen. Jag 
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sökte även i Jamtlis, Jämtlands läns museums, föremålsdatabas Sophie efter liknande 

stolar för att genom en komparativ metod få fram mer information för en eventuell 

attribuering.6 Jag arbetade även komparativt för att jämföra stolar med varandra och 

med de litterära källorna, för att få fram uppgifter om stil och upphovsman. 

Litteraturstudier och internetbaserad fakta har gett information om stolens historia, 

kyrkorna och stolen i kyrklig miljö, stolar från olika tidsepoker och deras utseende, 

och därigenom i vissa fall möjliggjort en stilanalys. När en av stolarna i Marby gamla 

kyrka visade sig ha stora likheter med en stol i Jamtlis samlingar, besökte jag 

föremålssamlingen för att studera detaljer och få fram mer fakta.7 

 

Källmaterial 

Källmaterialet som studien utgår ifrån är de 23 stolstyper jag funnit vid inventeringen, 

vissa av dem finns i flera exemplar. Modellerna det rör sig om är stapelbara stolar, 

länstolar, armlänstolar, spjälstolar, en stol i barockmodell, stolar i renässansmodell, 

pinnstolar, fällstolar och målade trästolar i olika utföranden. I del 3 presenteras de 

mest praktfulla stolarna i respektive kyrka och hela inventeringsresultaten finns att 

läsa som bilagor i uppsatsens slut.  

 

Här presenteras det litterära källmaterial som varit viktigast för mitt arbete och vad 

den gett mig för typ av information. När det gäller studier rörande de utvalda 

kyrkorna har jag granskat litteratur utgiven av Jämtlands läns museum, 

Riksantikvarieämbetet, serien Sveriges kyrkor och lokala sockenkrönikor.8 Dessa har 

gett mig fakta om kyrkorna och till viss del om deras inventarier. För att få en vidare 

inblick om hur stolen ingått i kyrkans helhet har jag studerat avhandlingar som 

Kyrkorna berättar av Ann Catherine Bonnier, Skaratraktens kyrkor under äldre 

medeltid av Marcus Dahlberg, Studier i Sveriges medeltida möbelkonst av William 

Karlsson och Romansk träornamentik i Sverige av Lennart Karlsson.9 De har 

tillsammans gett en större förståelse för stolen som ett kyrkligt föremål, dess 

                                                
6 Jamtli. Databasen Sophie.  
7 Jamtli Havremagasinet, Östersund.  
8 Christina von Arbin, et al. Sveriges kyrkor. Kyrkobyggnader 1760–1860. D. 4, Härjedalen, Jämtland, 
Medelpad och Ångermanland (Stockholm: Riksantikvarieämbetet, 1997) 
9 Ann Catherine Bonnier. Kyrkorna berättar (Diss Stockholm 1987), Marcus Dahlberg. Skaratraktens 
kyrkor under äldre medeltid (Diss Göteborg 1998), William Karlsson. Studier i Sveriges medeltida 
möbelkonst (Diss Lund 1928), Lennart Karlsson. Romansk träornamentik i Sverige (Diss Stockholm 
1976) 
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användning och visat ett historiskt samband mellan kyrka, församlingsstorlek, 

ekonomi och föremål. Fakta rörande stolar i allmänhet och stilar fås i Signums 

svenska konsthistoria och Stolens guldålder av Torsten Sylvén.10 Allmogens möbler 

behandlas i Folkliga möbler – tradition och egenart av Johan Knutsson och 

jämtländska i synnerhet i Mästare och möbler, jämtländska målare, bildhuggare, 

hantverkare och deras arbeten av Maj Nordermann.11 Det är svårt att finna källor som 

behandlar stolar i kyrklig miljö. Litteratur som Signums svenska konsthistoria, Stolar, 

taburetter och fåtöljer i Sverige från 1600–1800 av Lars Sjöberg & Ursula Sjöberg 

och Stolens guldålder behandlar stolar i högreståndsmiljöer.12 Men eftersom 

högreståndsmöblerna var stilbildande har jag haft användning av den litteraturen vid 

stilanalyserna, då karaktärsdragen går att finna även i sockenkyrkornas stolar. De 

stolar jag funnit i kyrkorna har mestadels varit osignerade vilket försvårat arbetet med 

att finna fakta om proveniens i Mästare och möbler, jämtländska målare, 

bildhuggare, hantverkare och deras arbeten. Det bör också nämnas att boken i 

huvudsak tar upp andra möbeltyper än stolar. Folkliga möbler – tradition och egenart 

ger en god presentation över den givna kategorin med renässans- och barockdrag, 

men en stor del av mitt material berör andra tidsepoker och har därför krävt andra 

källor. För att få fram korrekta benämningar har jag också använt mig av 

övergripande litteratur rörande stolar Stolens guldålder, Stolar, taburetter och fåtöljer 

i Sverige från 1600–1800 och Antiklexikon av Britt Tunander.13 Men eftersom de alla 

ger olika förklaringar till benämningarna har jag valt att följa en källa Stolar, 

taburetter och fåtöljer i Sverige från 1600–1800. Benämningarna redovisas med en 

ordlista i slutet av uppsatsen.  

  
Jag ställer mig kritiskt till hur stolar är omnämnda i kyrkornas 

inventarieförteckningar. Många gånger ges litet information om stolen, vilket gör att 

det är svårt att förstå vilket föremål inventeringen avser. I några fall har jag inte 

lyckats återfinna stolar upptagna i inventarieförteckningen i verkligheten och även det 

                                                
10 Signums svenska konsthistoria (Lund: Signum 1994–), Torsten Sylvén. Stolens guldålder: stolar och 
stolmakare i Sverige 1650–1850 (Stockholm: Prisma 2003) 
11 Johan Knutsson. Folkliga möbler – tradition och egenart (Stockholm: Nordiska museets förlag, 
2001). Maj Nordermann. Mästare och möbler. Jämtländska målare, bildhuggare, hantverkare och 
deras arbeten 2 uppl., (Östersund: Jamtli förlag 2005) 
12 Lars Sjöberg & Ursula Sjöberg. Stolar, taburetter och fåtöljer i Sverige från 1600–1800 (Västerås: 
ICA bokförlag 2003) 
13 Britt Tunander.  Illustrerat Antiklexikon (Stockholm: Natur och kultur 2002) 
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motsatta förfarandet har uppstått – att stolar som finns i kyrkan ej finns förtecknade. 

Detta kan givetvis bero på att jag gjort feltolkningar i fråga om att koppla stol till 

förtecknad inventarie.  

 

De fakta som finns kring föremålen i Jamtlis samlingar och i databasen Sophie, som 

också har ett stort forskningsvärde, är väl förtecknade. Föremålen beskrivs med text 

och bild och med fakta kring förvärven. Vissa av de äldre föremålen kan vara sämre 

förtecknade med mindre fakta vilket kan ha att göra med att det inte finns proveniens 

kring föremålet, ingen signatur eller annan information att tillgå.  

 

Information som jag hämtat från Internet kommer främst från Nationalencyklopedins, 

NE, databas och har använts i avseendet att ge förklaringar på olika termer och 

begrepp.14 Jag har valt NE eftersom ett vetenskapligt råd utnämner ämnesexperter till 

skribenter vilket ger en vetenskaplighet. Sedan har jag sökt förklaringar på äldre 

stolsbenämningar i Fornvännen, i digitaliserad form. 15 Fornvännen är Sveriges äldsta 

och ledande antikvariska tidskrift. Utgivningen startade 1906 och här publiceras 

forskning och recensioner av skandinaviska experter inom arkeologi och 

medeltidsforskning.16  

 

Avgränsningar 

Jag har valt att utföra mina fallstudier i de sockenkyrkor som ingår i Västra 

Storsjöbygdensförsamling i Jämtland (bild 1). Församlingen är uppdelad i fyra 

socknar men består av fem kyrkor och min studie behandlar samtliga kyrkor för att få 

en helhetsbild av beståndet av stolar, inom den valda församlingen. Avgränsningen är 

vald med hänyn till att ge ett lagom stort källmaterial till uppsatsen och för att jag har 

ett personligt intresse av att se på församlingens stolar. För att underlätta för 

inventeringen ligger studieområdet även i närheten av min bostadsort. När syftet är att 

endast se vad det finns för stolar i kyrkorna är lokaler som sockenstugor uteslutna. 

Inventeringen har utförts i kyrkorummet och de utrymmen som hör därtill (vapenhus, 

långhus, sakristia, läktare, förråd, vind etc.).   

                                                
14 www.ne.se 
15 http://fornvannen.se 
16 http://fornvannen.se/fornvannen_om_tidskriften.html, 2010-03-24 
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Bild 1. Jämtland och kyrkorna i Västra Storsjöbygdens församling.17   

 

Av de stolar jag funnit i inventeringen har jag valt att mer ingående studera några av 

dem. Det handlar om sex stycken som jag funnit mer praktfulla än de andra. De är: en 

armlänstol från Hallens kyrka, en stol i barockmodell och en i renässansmodell från 

Marby gamla kyrka, en armlänstol från Marby nya kyrka, en länstol från Mattmar 

kyrka och en armlänstol från Mörsil kyrka. Dessa stolar har inte funnits i 

massupplagor, har haft en rikare utformning än de andra och på så vis setts som 

”finare” och deras placering har varit i koret eller i sakristian. Av placeringen att 

döma visas de i några fall upp för församlingen och tjänar som sittplats under 

gudstjänsterna. Några av dem fungerar som arbetsstolar då de har varit placerade vid 

ett skrivbord i sakristian.  

 

Tidigare forskning 

Jag har inte funnit någon specifik svensk forskning om stolar i kyrkan, som behandlar 

just det jag efterfrågar om stolstyper, användningsområden, historik, tillverkare och 

hur dagens bestånd ser ut. Det kan förstås bero på olika saker men kan ha att göra 

med att stolen som föremål underordnas andra kulturhistoriskt värdefulla föremål i 

den kyrkliga miljön.  Att sedan stolar är väldigt vanliga möbler för oss idag, och inte 

ses som de statusföremål de en gång var, kan även vara en orsak till att de inte 

uppmärksammats på det vis jag söker. Många av de stolar jag sett under mina 

                                                
17 Karta, författaren. 
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inventeringar är tillverkade under 1900-tal, och jag misstänker att det spelar in i att de 

är mindre prioriterade för forskning än äldre föremål. När det gäller bevarandet av 

äldre stolar påverkar tillverkningsmaterialet givetvis deras fortlevnad. Eftersom trä 

som material slits med åldern kan stolen, efter att ha tjänat sitt syfte, ha placerats på 

ett annat mindre iögonfallande ställe eller helt enkelt kasserats. Var stolen inte 

dokumenterad vid kasserandet så försvinner spåren efter just den stolen och beståndet 

av forskningsmaterial minskar. Om jag utgår från de erfarenheter jag fått av 

inventeringarna, så är det ovanligt att man stöter på äldre stolar i kyrkorna. Det är 

också därför svårt att få reda på hur de såg ut, användes, placerades och så vidare. Det 

är också svårt att idag finna källor som kan ge svar på det. 

Del 2 

Stolen som statusmarkör 

I detta kapitel vill jag ge en förståelse för att stolen förr var ett föremål med hög 

status. Den fristående stolen, anpassad för en person med ryggstöd och eventuellt 

armstöd, har historiskt varit en statusmarkör vilket innebar att det inte var vem som 

helst som hade förmånen att nyttja och äga möbeln. Värden som social ställning och 

ekonomi kunde manifesteras genom användandet. 

 

Stolen var ett ovanligt föremål i Sverige under medeltiden men började allt mer att 

dyka upp i de högre samhällsklasserna under renässansen. De fristående sittmöblerna, 

där stolen räknas in, hade vanligen flera funktioner som kombinerade förvaring, bord 

och sittande i ett. Exempel på det är ”kistebänken” och ”bordsstolen” vilka båda 

tillhör renässansens möblemang.  Redan under den här epoken började stolar 

tillverkas i serier till slott och adelshem och utvecklingen fortsatte och blev mer 

vanlig under barocken. Serierna kunde omfatta ”långa karmstolar, små karmstolar och 

lätta stolar”18 enligt en leverans till Gripsholms slott, 1587. Mängden stolar i de 

svenska hemmen beskrivs allmänt ha ökat efter 1600-talet mitt, främst i 

högreståndsmiljö men även bland borgarna.19 Nya modeller som senbarockens 

högryggade kronstol och fåtöljen såg dagen ljus. Parallellt fanns den tidigare 

                                                
18 Johan Knutsson. ”Möbelkonsten”. Signums svenska konsthistoria, Renässansens konst. (Lund: 
Signum, 1996), 202–203 
19 Ibid. 
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renässansmodellen kvar men med en fast klädsel där mönster i klädseln kunde vittna 

om den nya stilen. Högreståndshemmen hade vanligen ett rikt antal sittmöbler och 

inventarieförteckningar visar att det ofta rörde sig om dussinet stolar, där ett fåtal av 

dem kunde ha armstöd och därmed också vara av en högre dignitet.20  

 

Hur kom då stolarna till kyrkan? Kyrkorna hade en stor del i spridandet av nya moden 

och stilar. Om kyrkan hade en god ekonomi och behövde en ny inredning anlitades 

snickare, målare och bildhuggare som anammat de senaste influenserna. På så vis tog 

nya stilar steget in i kyrkan. Kyrkobesökaren möttes av en modern inredning under 

firandet av mässan och den lokale möbelsnickaren fick genom kyrkobesöket nya 

uppslag till sin tillverkning. Spridningen blev ett faktum.21 Det var inte ovanligt att 

godsherrar och bönder hade möjlighet att byta ut sitt gamla bohag, vid goda 

ekonomiska tider. Det gamla såldes, auktioneras bort eller förpassades till enklare 

utrymmen i hemmet eller skänktes till socknens kyrka. I kyrkan kunde det hamna i 

sakristian eller användas i något sakralt sammanhang och då ha en ceremoniell 

uppgift.22 Men vissa av kyrkornas stolar tros ha införskaffats och brukats av de mer 

förnäma sockenborna själva. Dessa stolar placerades i närheten av koret och hur nära 

berodde på ägarens status och efter stolens praktfullhet.23 Under 1600-talet satt 

kyrkans herrskap i närheten av koret.24  

 

Olika avbildningar av stolen vittnar om dess användning och historia. Att den tjänat 

som ett attribut för överklassen kan ses i många porträtt där stolen förhöjt den 

avporträtterades status genom att visa en modernitet, med former och rika material, 

som inte var alla förbehållet. Här har jag valt ut två målningar och en skulptur som 

tydligt visar detta. Porträttet av Elizabeth I (bild 2), från 1500-talets England, visar en 

mäktig ledare värdig en fin sittmöbel.  

                                                
20 Johan Knutsson. ”Möbelkonsten”. Signums svenska konsthistoria, Barockens konst (Lund: Signum, 
1997), 230–235. 
21 Knutsson, 1996, 195. 
22 Johan Knutsson. Folkliga möbler – tradition och egenart (Stockholm: Nordiska museets förlag, 
2001), 203. 
23 Emil Ekhoff. ”Snidad bänk från Kungsåra Kyrka i Västmanland”. Fornvännen 1907, 67. 
http://fornvannen.siteseeker.se/?q=biskopstol&x=+S%F6k, 2010-03-29. 
24 Ann Catherine Bonnier. Kyrkorna berättar (Diss Stockholm 1987), 233. 
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Bild 2. Porträtt av Elisabeth I av England.25 

Stolen hon sitter på är klädd i en guldfärgad mönstrad sammetslik textil som är fäst i 

stolparna med tenlikor, stolparna har svarvade avslut och horisontellt längs 

ryggbrickan går en fransbård.26 Stolens raka form, med fokus på bärande och buret, 

visar en stabilitet typisk för renässansen och harmonierar fint med sin form och färg 

med den övriga miljön. Drottningen och den rikt återgivna dräkten finns i fokus. 

Stolen som enda möbel i porträttet har en statusfylld uppgift i att bära upp den 

representativa drottningen. Det andra porträttet (bild 3) visar Arkitekt Jean Perronet 

och hans fru och är från mitten av 1700-talet.  

 

Bild 3. Alexander Roslin – Dubbel Porträtt (Arkitekt Jean Perronet och hans fru), 1759– Göteborgs 

Konstmuseum. Foto: Ebbe Carlsson/Göteborgs Konstmuseum.27 

Allt i detta porträtt ropar ut parets status och rikedom, föremålen och helheten visar 

att paret har råd att konsumera. När det gäller stolarna/fåtöljerna som är klädda i 

sidendamast harmonierar de med väggarna och det draperade tyget vid fönstret.28 

Hela interiören, inklusive dräkterna de själva bär, visar det senaste modet rokoko och 

                                                
25http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Elizabeth_I_in_Parliament_Robes.jpg 
2010-06-14. 
26 Tenlika, tännlika, se ordlista. 
27http://en.wikipedia.org/wiki/File:Architect_Jean_Rodolph_Perronet_with_his_wife,_Alexander_Rosl
in.jpg, 2010-06-14 
28 Fåtölj, se ordlista. 
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stolarna har de karaktäristiska S-formerna och rocaillerna. Mannen är klädd i tidsenlig 

rock med vida ärmuppslag, väst, snäva knäbyxor och vita sidenknästrumpor. Detaljer 

såsom broderierna på rock och väst, samt spetsen i ärmsluten och fodret är rikt 

återgivna för att visa de luxiösa materialen.29 Kvinnan bär en sidenklänning, modern 

vid 1750-talets senare del och fram till ca. 1770-talet, med ett korsetterat liv och en 

markerad midja och även här betonas dräktens lyx och så även parets rikedom.30 

Guldfärgen och det blå sidenet i fåtöljerna visar likaså en exklusivitet, då det var de 

mest exkluxiva möblerna som förgylldes och den blå färgen var en av rokokons 

modefärger.31 Fåtöljen och kvinnans kläder anknyter till varandra. Hon lutar sig litet 

åt höger i bilden som för att visa den stoppade ryggbrickan som kröns av en rocaille. 

Mannen är placerad stående invid sin stol och hamnar i bildens centrum med den 

husmodell han bär. Detta förtydligar hans position i hushållet som den som inbringar 

den goda ekonomin och ger paret möjligheten att konsumera modeenligt. Det sista 

exemplet är en medeltida skulptur av Madonnan och Jesusbarnet (bild 4).  

 
Bild 4. Madonna i Norra Lundby kyrka.32 

De båda sitter på en stol som anas genom de främre stolparna, som tillika bildar 

armlän. Uttrycket i skulpturen sammanfaller med uttrycken i de målade porträtten. 

Stolen finns med som ett naturligt attribut för den avbildades status. Framtoningen av 

både stolar och människor känns självklar och det är ingen tvekan om att personerna 

är värdiga sina sittmöbler. I skulpturen bär stolen upp Madonnan och Jesusbarnet, de 

högt stående. Stolen ger de avbildade en hög position, en stabil och trovärdig 

                                                
29 Lena Rangström. Modelejon. Manligt mode. 1500-tal, 1600-tal, 1700-tal (Stockholm: 
Livrustkammaren, 2003), 214. 
30 Natalie Rothstein (red). Four Hundred Years of Fashion (London: Victoria & Albert Museum, 
1984), 24, 124. 
31 Rose-Marie Söderström. ”Möbelkonsten”. Signums svenska konsthistoria, Frihetstidens konst (Lund: 
Signum, 1997), 299–301. 
32 Dahlberg, 1998, 235. 
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framtoning och genom att själv inte vara så detaljerat utförd förhöjer den därmed 

också dräkten. Madonnan kan också ses som en ”personifierad tron/stol” till 

Jesusbarnet. 

 

Stolstyper i kyrkorummet 

För att få en förståelse för vilka stolar som historiskt funnits i kyrkorna presenteras 

här äldre benämningar på olika stolstyper kända sedan medeltiden. Detta görs för att 

få en bakgrund till det stolsbestånd som finns i våra kyrkor idag. Eftersom det är svårt 

att finna svar på vilka stolar som verkligen fanns i det medeltida kyrkorummet och 

hur de användes, visar den här beskrivningen endast hur det kan ha sett ut.  

 

Biskopsstol 

En stoltyp som verkar ha varit ganska vanlig, med tanke på att den finns bevarad i 

både kyrkor och museer, är en rak och svarvad modell vanligen benämnd som 

biskopsstol. Den visas i många romanska madonna- och biskopsframställningar.33 

Enligt ordförklaringen är biskopsstolen avsedd för en person, högre andligt stående 

sådan.34 Vidare beskrivs den vara en tronliknande stol (kallad cáthedra, biskopsstol 

eller biskopssäte) placerad i absiden där biskopen satt under gudstjänsten, i den 

tidigkristna kyrkan.35 I Jämtlands medeltida kyrkor finns biskopsstolen också 

beskriven, och även här omnämns den som en lös stol eller bänk från medeltiden som 

kunde vara placerade i koret, för högre stående personer som biskopen och prästen.36 

Troligen kan även herremän ha varit möjliga användare till den här typen av stolar, 

och om så varit fallet kan stolen istället ha varit placerad på en framträdande plats i 

långhuset.37 

  

En stol som jag menar tillhör katergorin biskopsstol kommer från Håsjö gamla kyrka i 

Jämtland (bild 5). Den är 86 cm hög, har svarvade stolpar, är i romansk stil, men 

enligt konsthistorikern Boel Almqvist troligen ej medeltida.38  

                                                
33 Lennart Karlsson. Romansk träornamentik i Sverige. (Stockholm: Almqvist & Wiksell International, 
1976), 38. 
34 Ekhoff. 1907, 62. http://fornvannen.siteseeker.se/?q=biskopstol&x=+S%F6k, 2010-03-29. 
35 http://www.ne.se/cathedra, 2010-03-29. 
36 Boel Almqvist. Jämtlands medeltida kyrkor. (Östersund: Jämtlands länsmuseum, 1984), 24. 
37 Dahlberg, 1998, 245. 
38 Almqvist, 1984, 87. 
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Bild 5. Stol, från Håsjö gamla kyrka.39 

 
Bild 6. Så kallad biskopsstol från Husaby kyrka, Skaratrakten.40 

Ett annat exempel på en biskopsstol kommer från Husaby kyrka i Skaratrakten (bild 

6). Stolen är från äldre medeltid och återfanns i Husaby kyrkas kor. Den är tillverkad 

av ek och har fyra svarvade stolpar som sammanbinds av itappade tvärslåar, vilket 

bildar den bärande stommen. Ryggpartiet liksom armstöden är fyllda med kulstavar 

och framtill, under sitsen, finns en rad med små arkader. Den här typen av stolar finns 

bevarade från olika medeltidskyrkor i Sverige, med en viss tonvikt på Gotlands 

medeltidskyrkor.41  

 

Brudstol 

Brudstol är som namnet antyder knuten till brudparet och vigseln. Den har i 

Nationalencyklopedin (NE) beskrivits som en hedersplats för brudparet vid vigseln. 

(Jämför uttrycket ”gå, eller träda, i brudstol”, vilket betyder att gifta sig). Men 

brudstolen sägs i NE vara en äldre benämning för en kyrkbänk avsedd för brudparet, 

så kallad brudbänk.42 I Fornvännen från 1907 har fornforskaren Emil Ekhoff beskrivit 

                                                
39 Almqvist, 1984, 87. 
40 Dahlberg, 1998, 245. 
41 Ibid., 245. 
42 http://www.ne.se/brudbänk, http://www.ne.se/lang/brudstol, 2010-03-29 
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brudstolen. Han menar att brudstolen fanns i profan miljö och under medeltiden 

brukades i brudens hem, inte i kyrkorna. Under giftermålet tog bruden plats på stolen, 

och giftermålet beskrivs som: ”det högtidliga och för rättshandlingen afgörande 

uttalande af giftomannen, hvarigenom bruden bortgafs eller öfverlämnades till 

mannen”. Här av uttrycken: ”gagna i brupa saeti” och ”sitia i brupbaenki”. Brudsätet 

var heligt och kallades även ”helga sätet” Det är med utgångspunkt från beskrivningar 

av medeltida vigselmässor och föremålsförteckningar som Ekhoff påvisar teorin om  

att brudstolen inte brukades i den medeltida kyrkan. Samtidigt menar han att 

brudstolen eller brudbänken var avsedd för en person vilket motsäger den tidigare 

förklaringen att brudstolen är en benämning på en kyrkbänk avsedd för brudparet.43 

Vidare finns det meningsskiljaktigheter kring hur vigseln gick till under medeltiden 

som också gör att det är svårt att veta om brudstolar fanns i kyrkorna under 

medeltiden. Vissa menar att det var under fästningen som bruden troligen ”trädde i 

brudstol”, satt på brudstolen, i sitt hem. Fästningen var en juridisk handling för ett 

giltigt äktenskap, och föregick den kyrkliga vigseln som i sin tur var en slags 

välsignelse av brudparet. Från år 1563 såg kyrkan dessa vigslar som informella och 

krävde en präst och två vittnen närvarande vid den juridiska handlingen. En annan 

beskrivning menar att kyrkan tidigare än 1563, redan under romansk tid, höll i 

bröllopsritualen och att brudparet efter fästningen begav sig till kyrkan. Där ägde 

vigseln rum, vanligast framför porten utanför kyrkorummet, sedan firades mässan i 

kyrkan och bruden fick förmaningar och välsignades. Det ses som troligt att bruden 

fick sitta på en brudstol eller en brudbänk, centralt i kyrkan under mässan.44  

 

Hurvida brudstolen funnits i de medeltida kyrkorna eller ej må här vara osagt, men 

själva benämningen är vedertagen även om det är svårt att säga om det rör sig om en 

stol avsedd för en person eller en bänk. Ett exempel på en brudstol, avsedd för en 

person, har påträffats i Jamtlis föremålssamling (bild 7). Så här beskrivs den: 

”Brudstol från Jämtland. Vitmålad med gulddekor i barockmodell. Smal hög 

ryggbricka med skuret överstycke. Svarvade ryggstolpar och ben med skuren framslå. 

                                                
43 http://fornvannen.se, Ekhoff, 1907, 63–64.  
http://fornvannen.siteseeker.se/?q=biskopstol++++&x=S%F6k&i=sv&s=1&so=1, 2009-12-09. 
44 Karlsson, 1976, 39.  
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Stoppad sits och ryggbricka i rött och grönt tyg, sekundärt vitmålad. Förvärvsdatum: 

1953.”45  

 
Bild 7. Brudstol i Jamtlis föremålssamling.46 

 

Korstolar 

Korstolar är en tredje typ av stol med anknytning till den medeltida kyrkliga miljön. 

De är rader av sittplatser utförda i trä och placerade i koret i en domkyrka eller 

klosterkyrka och avsedda för domkapitlets eller klostrets gudstjänster.47 Under 1300- 

och 1400-talen var det vanligt att korstolarna i flera västeuropeiska länderna blev rikt 

konstnärligt utsmyckade. De tillverkades som två symmetriska delar och placerades 

längs korväggarna i norr och söder vända mot varandra. Om behovet fanns ställdes de 

i dubbla rader vilket ses i Lunds domkyrka som har gotiska korstolar från omkring år 

1370 (bild 8). Andra exempel kan ses i den före detta klosterkyrkan i Vadstena med 

enklare korstolar från 1400-talet.48 Ett tiotal senmedeltida finns bevarade från 

uppländska kyrkor. Tidigare exempel än så finns bevarade från Gotland och är från 

åren 1250–1363 (folkungatida).49  

 

                                                
45 jlm19721, Jamtli, Jämtlands länsmuseum 
46 Foto: Jamtli, jlm 19721 
47 Domkapitel, se ordlista, http://www.ne.se/lang/korstolar, 2010-03-29 
48 http://www.ne.se/lang/korstolar, 2010-03-29 
49 Folkungaätten, se ordlista, Bonnier, 1987, 237. 
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Bild 8. Korstolar, Lunds domkyrka.50

 

Del 3  

Under flera århundraden var sockenkyrkan den centrala punkten i bygden och 

samhällets utveckling påverkade kyrkans utveckling. Vid befolkningsökningar 

byggdes kyrkan ut och när bygden hade god ekonomi kunde kyrkan moderniseras och 

få nya inventarier. Kyrkornas storlek var ofta i paritet med församlingens storlek och 

ekonomi. Små fattiga församlingar hade små enkla kyrkor och motsatsen sågs hos 

rika församlingar med stora kyrkor och större betoning på arkitektur och 

utsmyckningar. Bakom kyrkans placering, utformning och storlek ligger högst 

medvetna beslut som ”speglar församlingens ekonomiska och sociala struktur, 

ägoförhållanden, graden av organisation, tillgången på arbetskraft och mycket mer”.51 

Detta ger en förståelse för att de sockenkyrkor jag inventerat har olika utseenden, 

olikt rika inventarier och därmed även olika stolar. Mängden stolar står sannolikt i 

förhållande till församlingsstorleken, kvaliteten i sin tur kan spegla församlingens 

ekonomi eller visa på en rik donator.  

 

Mot denna bakgrund presenteras de praktfullaste stolarna i Västra Storsjöbygdens 

sockenkyrkor. De ”finaste” stolarna har brukats av de högre stående inom 

församlingen och troligen ansetts viktigare att vårda ändamålsenligt. Därför ser jag 

dem värdefulla för att visa hur stolen har använts inom kyrkan, hur den vårdats, 

placerats och värderats. Stolarna presenteras med bild, beskrivning, placering vid 

inventeringen, skick, om de finns omnämnda i inventarieförteckningar samt 

                                                
50 http://sv.wikipedia.org/wiki/Fil:D888_Lund_korstolar.jpg, 2010-04-20 
51 Bonnier, 1987, 217. 
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proveniens i de fall det varit möjligt att finna. Inventeringsresultatet över samtliga 

stolar i samtliga kyrkor ligger som bilagor i slutet av uppsatsen.  

 

Kyrkorna ges en kort presentation för att belysa sammanhanget mellan ombyggnad 

och bevarande. 

 

Stolstyper i Hallens kyrka 

Hallens kyrka ligger vid Storsjöns strand och byggdes ursprungligen på medeltiden, 

den nuvarande kyrkans södra och västra murar är byggd på medeltida murpartier.52 

Beslut om att utvidga kyrkan till bredd och längd togs 1763 och genomfördes mellan 

åren 1775–76.53 Utbyggnaden kan ses som ett bevis på att församlingen vid tiden 

hade en god ekonomi och befolkningens mängd krävde en större kyrka. Detta i sin tur 

kan även ha påverkat inventarierna genom att man också förnyade dem och bytte ut 

äldre stolar mot nya och kanske slängde de uttjänta.    

 

I Hallens kyrka finns idag bemålade spjälstolar i trä samt två modeller av stapelbara 

stolar. Av de stapelbara stolarna är en variant tillverkad i böjträ med benställning i stål 

och en annan helt i trä. En solitär i kyrkan är en armlänstol i fint skick, tillverkad i ek 

med löstagbar sits klädd i läder.54 Klädseln är fastsatt med nubb. Stolen har en 

balusterformad ryggbricka med ett centrerat skuret blomornament och konformade 

framben med lökformad fot. (Bild 9).  

 
Bild 9. Foto: Författaren. 

                                                
52 Birgitta Cedenhag. Våra kyrkor (Östersund: Jamtli Förlag, 1998), 42–43.   
53 von Arbin, 1997, 113. 
54 Armlänstol, se ordlista. 
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Armlänstolen är placerad i sakristians högra hörn (åt väster) och omgärdas av fönster 

på bägge sidor. På väggen ovanför stolen hänger fotografier av kyrkans präster, vilket 

jag tycker manifesterar vilka stolens brukare är och har varit.    

 

Stolen är av typisk jugendkaraktär. Stilen kom som en reaktion mot 1800-talets 

stilimitationer och blev aktuell i Sverige runt sekelskiftet 1900. De stiltypiska dragen 

är materialet ek, den snidade dekoren i ryggbrickan i form av ett stiliserat växtmotiv 

och de lökliknande ansvällningar på de främre benparen.55  I inventarieförteckningen 

från 1965 står att stolens ålder eller anskaffningsår är 1956 och eftersom den troligen 

är tillverkad kring sekelskiftet 1900 är det rimligtvis anskaffningsåret som åsyftas.  

 

I Hallens kyrka finns ingen äldre eller mer praktfull stol än armlänstolen i jugend. 

Vad det beror på är svårt att avgöra men kanske kan en del möbler ha skingrats från 

sin rätta miljö vid utvidgningen av kyrkan.    

 

Stolstyper i Marby gamla kyrka 

Marby gamla kyrka är en av Jämtlands mest oförändrade medeltidskyrkor och byggd 

som en tornlös rektangulär stenbyggnad.56 Kyrkan är dendrokronologiskt daterad till 

1520-talet.57 Teckningar av Nils Månsson Mandelgren visar att kyrkan haft både 

vapenhus och sakristia, vilka idag är rivna. Kyrkan har kor och långhus i samma 

bredd, en bevarad rundbågig fönsteröppning, en rundbågig sydportal samt en 

fönsterlös norrsida, allt spår av medeltiden.58 Marby gamla kyrka användes länge som 

museilokal för äldre kyrkliga inventarier från olika kyrkor, men har nu återgått till att 

användas som kyrkolokal ett par gånger om året.59  

 

I Marby gamla kyrka finns endast två stolar. Den ena är en trästol i barockmodell med 

vertikal ryggbricka, svarvade stolpar och ben med ornerad tvärslå och ett H-format 

svarvat fotkryss. Överstycket saknar ett krön, och det ser ut att ha sågats bort. (Bild 

10). 

                                                
55 Attis Ljungström. Stolar på auktion (Stockholm: Albert Bonniers Boktryckeri, 1973), 64. 
56 Cedenhag, 1998, 57–58. 
57 http://www.ne.se/marby, 2010-05-04. 
58 Cedenhag, 1998, 57–58. 
59 http://www.vastrastorsjobygden.se/viewNavMenu.do?menuID=11, 2009-10-28. 
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Bild 10. Foto: Författaren. 

Mörka färgrester visar att stolen tidigare varit bemålad och spikar och nubbhål i 

ryggstödet visar att ryggen varit klädd. Detsamma gäller sitsen där spikhål påvisar en 

tidigare klädsel. Stolen ger ett intryck av att vara hantverksmässigt tillverkad med sina 

svarvade ben och stolpar, snidade tvärslå, pluggade delar och spontade överstycke. 

Till utseendet liknar modellen en engelsk kronstol vilken var vanlig under barocken. 

Modellen kronstol hade vanligen en skuren dekor, rottingflätad sits och rygg och 

präglade möbelutbudet i Sverige under tidigt 1700-tal. Namnet anspelar på en infogad 

krona i ryggstödets överstycke och är direktöversatt från engelskans ”crown chair”. 

Importen av kronstolarna var stor och de kunde benämnas som ”engelska stolar” eller 

”engelska armlänstolar”. Allmogens version av stolen utgjordes av lokala träslag, en 

enklare träskärning ibland med tillagd karvsnittsornamentik och rotting, stoppning 

och klädsel av sits och rygg uteslöts oftast.60 Kronstolen i Marby gamla kyrka står 

idag längst fram i kyrkans norra del till vänster om altaret. Eftersom kyrkan ej är i 

bruk kan inte placeringen tas för att vara den ursprungliga, även om stolen mest troligt 

varit placerad långt fram i kyrkan. Skicket är dåligt, förutom att ryggbrickan och 

krönet fattas är den ostadig, har lösa delar i sitsen och bör ej användas.  

 
För att få fram fakta angående stolen har Marby kyrkas inventarieförteckningar 

studerats. Den tidigast bevarade inventarieförteckningen över Marby kyrka är från 

1691 och där finns ingen stol omnämnd. Enligt Maria Westins tidigare publicerade C-

uppsats ska stolen finnas med i den här inventeringen men det stämmer följaktligen 

inte.61 I min efterforskning av inventarieförteckningar har en stol återfunnits från år 

                                                
60 Knutsson, 2001, 48–52. 
61 Maria Westin. Marby gamla kyrka och dess inventarier: ett konsthistoriskt och antikvariskt problem. 
(Umeå: Umeå universitet, 1989), 69 
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1829 och i kyrkokassans utgifter har man betalat för en stol i sakristian år 1830.62 Det 

är besynnerligt att stolen finns med i inventarieförteckningen från år 1829 och står 

under utgifter för året 1830–1831. Kan det möjligen vara så att stolen betalades ett år 

efter anskaffning? När det inte finns mer upplysningar att få om hur stolen såg ut är 

det svårt att veta om det är just ”kronstolen” som avses. Dessa arkivaliska studier 

bestrider således bara påståendet från C-uppsatsen om att det finns en stol upptagen i 

1691 års inventarieförteckning.  

  

Den andra stolen i Marby gamla kyrkan är i renässansmodell med åtta slåar, 

ådermålat trä med skinnklädd ryggbricka, sits och ståndare och stoppad sits och rygg. 

Skinnet är fastsatt med tenlikor.63 Stolen har svarvade ben och profilerade slåar. (Bild 

11).  

 
Bild 11. Foto: Författaren. 

Det ådermålade träet liknar ek med den ljusa bottenfärgen och ådringar i en mörkare 

kulör. Även den här stolen ger intrycket av att vara hantverksmässigt tillverkad med 

svarvade ben och tappade delar med träplugg. Det finns en datering på sitsens 

undersida där det står: ”Denna stol gjordes i Hallen 1785, reparerades 1882”. 

Reparationen år 1882 kan förklara stolens goda skick. Även den här stolen är placerad 

på vänster sida om altaret d v s norra sidan, i främre delen av kyrkan och eftersom 

kyrkan ej är i bruk kan placeringen inte antas vara den ursprungliga. Stolen återfinns 

inte i inventarieförteckningarna. 

  

Renässansmodellen med åtta slåar är av nederländskt ursprung och började tillverkas 

under 1500-talet, då med tolv slåar och ryggstolpar som sköt upp över ryggbrickan 

                                                
62 Marby kyrkoarkiv, Räkenskaper för kyrkan (utom verifikationer)., SE/ÖLA/11075/L I a/4 (1816–
1888) 
63 Tenlika, tännlika, se ordlista. 
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(sk ”tolvslåstol”). Under 1600-talet var modellen den vanligaste i nordvästra Europa 

och fanns både hos borgerligheten och i högreståndsmiljöer.64 Ungefär vid mitten av 

1600-talet övergick man till att tillverka stolen med åtta istället för tolv slåar och 

modellen fortsatte att tillverkas ända in på 1800-talet i vissa delar av Sverige.65 

Många olika varianter av den här stolstypen finns bevarade från 1600-talet, vilket 

visar att den var vanlig. Den var klädd eller oklädd och var den klädd fick 

ryggstolparna samma klädsel som stolen i övrigt liksom detta exempel har. Vanligast 

tillverkades de i ek eller björk med rundsvarvade, kulsvarvade eller spiralsvarvade 

ben. Variationer med armlän och olika resning på ryggbrickan finns, men stolstypen 

är fortfarande densamma. Sitthöjden är högre än dagens stolar och ett slitage på 

främre benslån visar att man gärna dragit upp fötterna för att komma från 

golvdraget.66  

 

En förklaring till att jag inte hittat fakta om stolen i renässansmodell kan vara att 

Marby gamla kyrka under en tid tjänat som museilokal för äldre föremål. Kanske 

kommer stolen från en annan kyrka och har deponerats som museiföremål? För denna 

hypotes krävs vidare studier av Marby gamla kyrka som museilokal, något som inte 

avhandlas i denna uppsats. Det har även visat sig att det äldre kyrkoarkivet från 

Marby kyrka är bristfälligt och inte komplett. Inga inventarieförteckningar finns 

bevarade från 1700-talet och de första decennierna av 1800-talet vilket försvårar 

forskningsarbetet. 

 

Stolstyper i Marby nya kyrka 

Marby nya kyrka byggdes åren 1863–1866 av byggmästare Johan Nordell från 

Hälsingland och ritades av arkitekten Abraham R U Pettersson från Stockholm. 

Invigningen av den nya kyrkan hölls 1867, som tros ha tillkommit för att den gamla 

kyrkans grund var i dåligt skick. Den välbevarade 1800-talskyrkan är av sten, har ett 

rektangulärt långhus, sakristia i öster och ett västtorn med en spetsig spira.67 

 

                                                
64 Tolvslåstol, se ordlista. 
65 Knutsson, 1996, 203. 
66 Elisabeth Stavenow-Hidemark, Nytt tyg på gamla stolar (Stockholm: Nordiska museet 1993), 17. 
67 Cedenhag, 1998, 58–59. 
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I Marby nya kyrka finns idag flera bemålade trästolar varav en är i Karl-

Johanstil/biedermeierstil brunmålad med snidad tvärslå.68 Tre andra stolar är i 

renässansmodell med vertikal ryggbricka, åtta slåar och brunmålade med svart sits. 

Här återfinns också två ådermålade bruna stolar med mjukt böjd rygg, en tvärslå och 

lätt utåtställda ben. En stapelbar modell i ljust träslag med stoppad sits och horisontell 

ryggbricka i böjträ finns i flera exemplar. Som solitär står en ådermålad armlänstol 

med sex profilsågade spjälor i ryggen, löstagbar sits klädd i syntetiskt skinnliknande 

material fastsatt med nubb. (Bild 12).  

 
Bild 12. Foto: Författaren.  

Ådermålningen efterliknar en björkimitation med sin gulmålade botten och bruna 

ådring. På armlänen är färgen delvis flagad och undertill skymtar en grå färg och 

därför antas stolen tidigare ha varit gråmålad. Enligt inventarieförteckningen är 

stolens ålder eller anskaffningsår 1938 och följande notering finns: ”Gåva av fröken 

Ingeborg Persson, Höge”. Troligen skänktes stolen till kyrkan år 1938 och därmed bör 

tillverkningsåret vara tidigast 1938. Placeringen invid ett skrivbord mitt i sakristian 

visar att den tjänar som arbetsstol. Till skicket är den välbevarad, endast lite sliten i 

färgen.  

 

Den mest praktfulla stolen i Marby nya kyrka är den här nämnda armlänstolen. Dess 

komfortabla framtoning med armlän och stoppad sits i skinnimiterande material 

skiljer den från mängden. Att man inte finner andra äldre och till formen rikare stolar 

kan kopplas till kyrkans ålder och att den ersatte den äldre kyrkan 1867. Förmodligen 

ville man i samband med denna invigning ta steget mot nya moden i inredning och 

inventarier.  

                                                
68 Biedermeier, se ordlista. 
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Stolstyper i Mattmar kyrka 

Mattmar kyrka är i grunden en medeltida stenkyrka som tidigast är tillkommen på 

1300-talet. Vid arkeologiska undersökningar 1982 av kyrkans marklager under golvet 

fann man spår av en träbyggnad, troligen en stavkyrka från tidig medeltid.69 Mattmar 

såg en stor befolkningsökning under 1700-talet. En ökning med cirka 200 personer 

gav ungefär 500 innevånare totalt. Det innebar att kyrkan behövde öka sin storlek och 

på 1760-talet fanns ekonomiska förutsättningarna för det.70 Vid ombyggnaden fick 

kyrkan sitt nuvarande utseende vilket innebar att den förlängdes och avslutades med 

ett tresidigt kor i öster, fick nya fönsteröppningar och en sakristia i norr. Vapenhuset 

på västgaveln byggdes först 1938.71 

 

I Mattmar kyrka finns en serie om sex nytillverkade stolar, från slutet av 1900-talet. 

Här återfinns även en pinnstol med svängt ryggöverstycke och sadelsits, 28 fällstolar i 

trä med fast klädd sits i svart skinnimiterande material och en gråmålad stol i Karl-

Johanstil/biedermeierstil med snidad tvärslå. Praktstolarna i denna kyrka är ett par rikt 

dekorerade länstolar.72 De har en vertikal ryggbricka, fast stoppad sits och rygg klädd 

i rödbrunt skinn, svängda armlän och voluter i ben och armlänslut. Ben, ståndare samt 

fotkryss är svarvade och tvärslån är ornerad med voluter. (Bild 13).  

 
Bild 13. Foto: Författaren. 

Stolarna är tillverkade i ek och skinnklädseln är fäst med tenlikor i både rygg och sits, 

sitsen är komfortabel med stoppning och metallfjädring. Undersidan av sitsen är täckt 

av ett bomullstyg i tuskaft fastsatt med nubb, och ett märke visar tillverkaren Gärsnäs 

                                                
69 Cedenhag, 1998, 60–61. 
70 Maj Bring, et al. Mattmar en socken i Jämtland (Östersund: JHP Grafiska, 1983), 123. 
71 Cedenhag, 1998, 60–61. 
72 Biedermeier, se ordlista. Länstol, se ordlista. 
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”Made in Sweden”. Gärsnäs är ett skånskt möbelföretag grundat 1893.73 Stolen 

ingick i deras ”Renässansserie” som ritades 1933 och tillverkades under många år. 

Gärsnäs var på den tiden ett välkänt stilmöbelföretag i Sverige.74 De båda stolarna är i 

väldigt fint skick. Den ena är placerad på norrsidan i kyrkorummet, vid ingången till 

sakristian och den andra finns på ovanvåningen i ett nybyggt rum i anslutning till 

läktaren. En trapp från vapenhuset leder hit. Enligt uppgifter i inventarieförteckningen 

är stolarna inköpta ur en donation av Agneta och Gustav Olsson, Högsta 1959.  

 

Mattmar kyrka har en lång historia men stolarna i sin tur är inte lika gamla. De är 

formgivna under 1930-talet och när en av stolarna har sin placering i främre delen av 

kyrkan binds församlingen stolthet in i föremålet. Här är en stol värdig att synas och 

värdig att användas av präst och biskop. Sannolikt har det funnits äldre stolar i 

Mattmar kyrka men det finns inga bevarade spår efter dem, varken i 

inventarieförteckningar eller i kyrkan.  

 

Stolstyper i Mörsil kyrka 

Mörsils kyrka byggdes mellan åren 1852–1856 av byggmästare A M Svensson från 

Stockholm. Kyrkan är i sten, har långhus, sakristia i öster, ett västtorn med 

tandsnittsdekor och lanternin. En medeltida kyrka belägen några hundra meter öster  

om den nya, revs i samband med att den nya byggdes.75 Enligt Mörsils sockenkrönika 

togs beslut om denna nybyggnad 1845 och beslutet återfinns i ett sockenstämmobeslut 

från samma år.76  

 

I Mörsil kyrka påträffas många olika varianter av stolar. Här finns en länstol, troligen 

i ek, med fast stoppad rygg och sits i blått vävt ylletyg.77 Fyra mörkt ådermålade 

stolar hittas också varav två är i så kallad renässansmodell med åtta slåar och de 

resterande två har mjukt böjd rygg, en profilerad tvärslå, H-format fotkryss och lätt 

utåtställda ben. Ytterligare modeller har benställning i vitlackat stål och ryggbricka 

och sits i formpressat trä eller är länstolar med stoppad sits och rygg i grönt ylletyg. 

                                                
73 http://www.garsnas.se/sv-SE/Home, 2010-05-04. 
74 Gunnar Engström (anställd vid Gärsnäs). (2010-05-05). Äldre stol. E-post till Malin Wolczynska.   
75 Cedenhag, 1998, 62–63. 
76 Erik Olsson. Mörsils sockenkrönika (Strömsbro: Svenska Skolmateriel Aktiebolagets boktryckeri 
1905), 26–27. 
77 Länstol, se ordlista. 
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En brunbetsad pinnstol med ett uttaget handtag i ryggbrickan står att finna i sakristian. 

Den mest uppseendeväckande stolen är en armlänstol med S-formade ben, profilerad 

sarg, volutformade armlän, profilerat krön och ståndare samt en profilerad ”halv” 

ryggbricka.78 (Bild 14).  

 
Bild 14. Foto: Författaren. 

Stolen finns i ett exemplar och är ådermålad i en mörkt brun kulör. Enligt 

inventarieförteckningen är tillkomståret 1950. Det är svårt att göra en datering av 

stolen utifrån dess stil eftersom den har en eklektisk karaktär. Detta är vanligt 

förekommande i folkliga möbler. En stol kan ha renässanskaraktär i sina ben, 

rokokons balusterbricka i ryggen och ett kronstolskrön från barockens skede.79 

Förfarandet tycker jag mig se i den här stolen. Här har benen rokokokaraktär. Rygg 

och armlän påminner om Windsorstolar i konstruktion om form. Windsorstolar ökade 

i popularitet under 1700-talet och spreds från England till Amerika, influenserna 

nådde Sverige först kring sekelskiftet 1800.80 Med tanke på armlänstolens olika 

stilinfluenser vill jag hävda att detta är ett folkligt arbete, troligtvis gjort av en lokal 

snickare. Stolen är i tämligen gott skick, den har lite avskavd färg och en lagning i 

form av ett vinkeljärn vid ett av armlänen.  

 

Mörsil kyrka uppvisar en rik mängd olika stolar. Ingen av dem är särskilt utmärkande 

med tanke på den rika framtoning vissa stolar i de andra studerade kyrkorna haft. Av 

placeringen att döma ställs den eklektiska armlänstolen i fokus då den står i främre 

delen av kyrkan, under predikstolen. En intressant aspekt att ta i beaktande är Mörsils 

medeltida kyrka som revs i samband med att den nya uppfördes. Frågor om vilka 

inventarier som fanns där och om några finns bevarade idag är oundvikliga, dessvärre 

                                                
78 Armlänstol, se ordlista. 
79 Knutsson, 2001, 160–161. 
80 Ljungström, 1973, 66–67.  
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är de svåra att besvara. Men rivningen har säkert påverkat dagens stolsbestånd i 

Mörsil kyrka. 

Del 4 

Avslutande diskussion 

Den här studien har visat att det finns en mångfald av stolar i olika modeller i de 

kyrkor som jag inventerat. Om man ser till de stolstyper som fanns förr, vilka 

beskrivits i del två i uppsatsen, är det ovanligt att man återfinner dem i dagens kyrkor. 

Man märker också idag en markant skillnad på mängden av stolar. I främre delen av 

kyrkorna står det vanligen några stolar och sedan finns det ofta staplade stolar på 

olika ställen i kyrkorummet. Mängden vill jag mena, har bidragit till att föremålet 

tappat sin tidigare funktion som statusmarkör. Men fortfarande kan man urskilja 

vilken stol som har en högre rang jämfört med de andra genom att studera material, 

form, placering och antal. Ett tydligt exempel på det är att jämföra länstolen i 

nyrenässans-stil från företaget Gärsnäs i Mattmar kyrka (bild 13), med fällstolarna i 

samma kyrka (bild 31). I material och form visar Gärsnäs-stolen en större rikedom 

både med tanke på att den är gjord i ek och skinn, är bekväm med stoppad sits och 

rygg och har armlän samt en rik ornamentik. Sedan är den placerad i främre delen av 

kyrkan där den är väl synlig för kyrkobesökarna och ger brukaren en sittplats nära det 

heliga koret. Stolen är en del av ett par, vilket gör att statusen höjs när endast två 

personer har möjlighet att använda stolarna. När det gäller fällstolarna är de placerade 

längst ned i långhuset på ett sådant ställe där man inte lägger märke till dem om man 

inte är utan annan sittplats. Stolarna är av ett ljust träslag och har sitsar klädda i ett 

skinnimiterande material och har inte alls samma rikedom i form och material som det 

tidigare exemplet. Att det finns 28 stycken av fällstolarna betyder att flera kan 

användas samtidigt och gör dem ”mindre speciella” än länstolarna. På detta sätt kan 

man arbeta fram en slags rangordning inom kyrkans stolar, trots att stolen som 

föremål är en väldigt vanlig möbel för dagens människor. Generellt är dagens 

människor inte lika frekventa i sina kyrkobesök som förr och viljan att visa upp sin 

egen position i samhället menar jag hellre tar sig andra yttringar idag än var man är 

placerad i sockenkyrkan. Vid en jämförelse med de stolsmodeller som var kända inom 

kyrkan förr, (d v s biskopstol, brudstol och korstol) och dagens bestånd ser man 

tydligt en förändring. Fokuseringen har flyttats från estetiska praktmöbler till en 
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praktisk funktionalitet vilket gett sockenkyrkorna en mångfald av stolar i olika 

modeller. Funktionsvärden står idag högre än ”statusmarkeringsvärden” och stolarna 

är införskaffade för att erbjuda ytterligare sittplatser när kyrkbänkarna är fulla. 

Funktionalitet har alltjämt sedan 1930-talet varit ett känt begrepp som satt sina spår i 

vårt leverne. När kyrkan är en levande miljö som påverkas av tidens modeyttringar är 

det en självklarhet att föremålen som brukas i gudstjänster, kyrkliga handlingar och 

församlingsliv också visar spår av sin tid. Såtillvida bör olika tiders spår i kyrklig 

miljö bevaras för kommande generationer. Det är där de fullständiga 

inventarieförteckningarna träder in som viktiga kulturförmedlare. Min forskning har 

visat att det är svårt att hitta äldre stolar i de utvalda kyrkorna. Jag vill tro att det är på 

grund av att de deponerats vid något museum eller att de placerats på en sekundär 

plats i kyrkan såsom en vind eller ett förråd. Verkligheten visar sig vara annorlunda. 

Jag har återfunnit äldre kyrkliga stolar i Jamtlis föremålssamling men inte i 

kyrkoutrymmen som vindar och förråd så det verkar mer troligt att stolarna slitits ut 

och kasserats med åldern än ställts undan. Bevisligen har de också klivit ur den 

kyrkliga sfären och hamnat hos privatpersoner, något som jag själv är vittne till. 

Grundidén till den här uppsatsen kommer trots allt av att jag funnit en kyrklig stol hos 

en privatperson. 

 

När det gäller att få fram fakta om stolsbeståndet i de utvalda kyrkorna har jag gjort 

arkivaliska studier i inventarieförteckningar vid Landsarkivet i Östersund, och 

upptäckt att det inte är enkelt att få svar på sina frågor genom dem. Äldre 

inventarieförteckningar kräver en vana i att läsa handskriven text i gammalsvenska. 

Noggrannheten i förtecknandet skiljer sig också markant mellan olika kyrkor vilket 

särskilt visat sig i Marby äldre kyrkoarkiv. Vid flera tillfällen har jag även funnit 

bristfälligheter i inventarieförteckningarnas information, då de ger väldigt litet fakta 

rörande föremålet. Det gör det svårt att tyda vilken stol inventeringen avser. Detta 

gäller även inventarieförteckningarna av senare datum och jag vill poängtera att 

forskningen skulle underlättas med en god föremålsbeskrivning och en bild över 

föremålet. Brister som dessa kan vara en bidragande faktor till att jag inte återfunnit 

vissa av stolarna i inventarieförteckningarna. Förteckningarna är viktiga 

arbetsinstrument för alla som har ett intresse av kyrkans föremål och det är av stort 

kulturhistoriskt intresse att uppgifterna skrivs utförligt och korrekt. Därför, för att 
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undvika tveksamheter kring vilket föremål inventeringen avser bör följande fakta 

finnas med: information om föremålet som utseende, mått, placering och liturgiska 

funktion, historik och uppgift om föremålet är en gåva eller inköpt av församlingen. 

Det bör också finnas en färgbild av föremålet för att det enkelt ska kunna särskiljas 

från andra liknande föremål. I några av inventarieförteckningarna står anskaffningsår 

och tillverkningsår i samma kolumn och det gör att man inte vet vilket det 

förtecknade året gäller. Det är en avsevärd skillnad för forskningen att veta vilket år 

stolen är tillverkad. Men trots sina brister har inventarieförteckningarna haft en stor 

betydelse då jag i vissa fall kunnat få fram vem som skänkt stolen till kyrkan och 

kunnat se vilket år stolarna tagits upp i förteckningen. Ibland finns bevarade 

verifikationer över inköpen och hade det funnits i fallet med stolen i barockmodell i 

Marby gamla kyrka (bild 10) hade det nog kunnat ge mig mer fakta angående 

tillverkare eller beställare.  

 

Forskandet kring de inventerade stolarnas proveniens har gett olika resultat. I de fall 

där jag funnit mer fakta har en stämpel eller en signatur stått som utgångspunkt. 

Några modellers tillverkare och designer har jag återfunnit i litteratur rörande stolar, 

medan det i ett annat fall krävdes personlig kontakt med tillverkaren. Det har visat sig 

vara fördelaktigt att studera museisamlingarna då jag återfunnit en brudstol (bild 15) 

lik stolen i barockmodell från Marby gamla kyrka (bild 10 och 16) i Jamtlis 

föremålssamling. Enligt registrerade uppgifter kring förvärvet skänkte en man vid 

namn Hjalmar Olsson stolen till museet. Dessvärre kan ingen vidare koppling göras 

mellan stolarna eftersom inventarieförteckningarna över Marby gamla kyrka saknar 

information om stolen i barockmodell. Men ser man till likheterna stolarna emellan är 

de troligen gjorda av samma snickare. Av en slump har en bild på ännu en liknande 

stol återfunnits i ett porträttfotografi av Per Rissler, förste civilläkaren i Östersund. 

Han är avfotograferad när han sitter på stolen i fråga (bild 17). Som bilden visar har 

denna stol en rikare ornamentik än de två andra och kanske har den stått som förlaga 

till de två? Eftersom Rissler enligt uppgift satt på stolen år 1865 är den tillverkad före 

det årtalet och det stämmer överens med stilinfluenserna som är nybarocka i sin 

karaktär.81  

                                                
81 Nybarock, se ordlista, Erland Lindhammar. ”Pehr Rissler. En jämtländsk förgrundsgestalt i förra 
seklet”. Gamla Östersund årsskrift 1970 (Östersund: Affärstryckeriet, 1970), 14. 
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Bild 15. Brudstol i Jamtlis föremålssamling.82 

 
Bild 16. Trästol i barockmodell, Marby gamla kyrka.83 

 
Bild 17. Pehr Rissler år 1865,84 

Jag ser det som troligt att en lokal snickare blivit inspirerad av ”Risslers stol” och 

utvecklat formerna till sina egna i ett matsalsmöblemang. Stolarna har sedan skingrats 

och hamnat dels i Marby gamla kyrka och i Jamtlis samlingar. Skulle det stämma är 

de troligen tillverkade under 1800-talets andra hälft. Vem vet, i framtiden kanske det 

dyker upp mer information kring dessa stolar. Det ser jag med spänning fram emot, 

och för att det ska bli ett faktum bör dagens museipersonal arbeta för att nya förvärv 

registreras med mesta möjliga proveniens, för att underlätta för kommande forskning. 

                                                
82 Foto: Jamtli, jlm 19721 
83 Foto: Författaren 
84 Lindhammar, 1970, 14.  
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Ordlista 

Armlänstol, äldre beteckning på stol med ostoppad rygg men med armlän.85  

Biedermeier, uppkom vid 1830–40-talet i Tyskland, Österrike, Danmark och Sverige 

och har ett mjukare formspråk än den tidigare empiren. Stolarna var små, tillverkade i 

alm eller björk, hade raka ryggar, sitsen kunde ha en rak stoppning med klädsel. Ännu 

mjukare formstpråk vid 1830-talet ger en mjukt rundad ryggbrickan som avslutas med 

voluter eller en stiliserad bladdekor. Tvärslån kunde prydas med utskuren dekor. 

Frambenen svarvades eller ”knäade i en mjuk kurva”. Stilen blir åter populär efter 

sekelskiftet 1900.86 

Domkapitel, ett stiftsorgan inom Svenska kyrkan med ursprung i fornkyrkan; i 

medeltida och i senare romersk-katolskt och anglikanskt sammanhang en 

sammanslutning av präster som förrättar korbön och uppehåller gudstjänstlivet i en 

domkyrka.87 

Folkungaätten, regerade i Sverige 1250–1363.88 

Fåtölj, vanligen efter fransk modell, med stoppning i sits, rygg och på armstöd.89 

Karmstol, äldre beteckning på stol med stoppad rygg men utan armlän.90 

Länstol, äldre beteckning på stolar med såväl ostoppad som stoppad rygg med eller 

utan armlän.91 

Nybarock, möbelstil som tog upp barockens former. Stilen uppträdde sporadiskt i 

borgarhemmen ca 1860–1900, främst i matsalsmöbler.92
 

Ströppla, ge en målad yta ett matt, kornigt utseende genom att stöta en borste mot 

den.93 

                                                
85 Sjöberg, 2003, 210. 
86 Stavenow-Hidemark, 1993, 81, 121. 
87 http://www.ne.se/lang/domkapitel, 2010-04-20. 
88 http://www.ne.se/lang/folkungaätten, 
2010-03-23. 
89 Sjöberg, 2003, 210. 
90 Ibid., 211. 
91 Ibid., 210. 
92 http://www.ne.se/lang/nybarock, 2010-11-01. 
93 http://www.ne.se/sve/stöppla, 2010-05-04. 
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Tenlika, tännlika, möbelspik med stort ofta ornerat huvud, vanligen i mässing men 

förekommer också i hamrat järn, hamrad koppar eller klädd med läder.94 

Tolvslåstol, stolsmodell med fyra nedre tvärslåar, fyra tvärslåar på mitten av 

sitthöjden och med sargens fyra delar blir det tolvslåar.95 

 

                                                
94 Tunander, 1986, 366. 
95 Knutsson, 1996, 193. 
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Bilagor 

1. Inventeringsresultat Hallens kyrka 

1. Beskrivning: Stol med benställning av svartlackat stål. Rygg och sits i böjträ. Stapelbar. 

Antal: 8. (Bild 18). 

 
Bild 18. Foto: Författaren. 

Material: Mörkt trä, troligen teak, stålben med ”plastfötter”. 

Tillverkningssätt: Maskintillverkad. 

Tillverkare: Det finns en stämpel under sitsen där det står: ”Steel-wood Denmark, Stafford, 

Pat. Nr. 1799/60”. 

Datering: Troligen 1950–60-tal med tanke på att det var senaste mode med stolar i 

formpressat laminerat trä och ben av stålrör under 1950-talet.96 

Placering: De står staplade i vapenhusets övre våning, innan man går in genom dörren till 

läktaren.  

Skick: Svarta missfärgningar finns på sits och rygg, troligen uppkomna av staplingen.  

Finns den omnämnd i inventarieförteckningen: Nej. 

 

2. Beskrivning: Stol i ljust träslag. Horisontell ryggbricka i böjträ. Stapelbar. Antal: 9. (Bild 

19). 

 
                                                
96 Hedvig Hedqvist. Svensk form internationell design (Stockholm: Bokförlaget DN 2003), 119. 
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Bild 19. Foto: Författaren. 

Material: Lackat trä, troligen björk.  

Tillverkningssätt: Maskintillverkad med rygg i laminerat böjträ.  

Tillverkare, datering: Tillverkad efter 1950. Den första modellen av den här stolen ritades 

av Axel Larsson (1898–1975) och heter ”Stol 1960”.  Tillverkare var Balzar Beskow, 

Stockholm. Materialet varierar mellan bok, björk eller ek, klarlackad eller betsad. Sitsen kan 

vara av syntetisk sadelgjord, helt i trä eller stoppad och klädd. Stolen är stapel- och 

kopplingsbar. Den första modellen har utvecklats och finns i flera olika varianter. Ca 1,4 

miljoner exemplar har sålts runt om i världen och främst till kyrkor.97    

Placering: Läktaren, staplade på varandra.  

Skick: Gott skick.  

Finns den omnämnd i inventarieförteckning: Nej. Enligt senaste inventeringen 2004 ska 4 

stolar finnas på läktaren och det stämmer inte med detta antal.  

 

3. Beskrivning: Armlänstol i ek med löstagbar sits klädd i läder.98 Balusterformad ryggbricka 

med centrerat skuret blomornament. Konformade framben med lökformad fot. (Bild 20). 

 
Bild 20. Foto: Författaren. 

Material: Ek. Klädd sits i läder fastsatt med nubb.   

Tillverkningssätt: Profilsågad rygg, snidat ornament, brunbetsad färg.  

Tillverkare, datering: Stolen är av typisk Jugendkaraktär. Den är gjord i ek, har snidad 

dekor i ryggbrickan i form av ett stiliserat växtmotiv och har lökliknande ansvällningar på de 

främre benen. Stilen kom som en reaktion mot 1800-talets stilimitationer och blev aktuell i 

Sverige runt sekelskiftet 1900.99 I inventarieförteckningen från 1965 står att stolens ålder eller 

anskaffningsår är 1956 och eftersom den troligen är tillverkad vid sekelskiftet 1900 är det 

rimligtvis anskaffningsåret som åsyftas.  

                                                
97 Dan Gordan. Svenska stolar och deras formgivare 1899–2001 (Stockholm: Byggförlaget 2002), 189.  
98 Armlänstol, se ordlista. 
99 Ljungström, 1973, 64. 
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Placering: I sakristians högra hörn (åt väster) med fönster på bägge sidor. På väggen över 

stolen hänger flera fotografier av kyrkans präster.  

Skick: Fint skick.  

Finns den omnämnd i inventarieförteckning: Ja. Från 5/10-2004.  

 

4. Beskrivning: Spjälstol i trä, gråmålad. H-format fotkryss och rygg med tre spjälor. Sits 

med avfasade hörn. Antal: 9. (Bild 21). 

 
Bild 21. Foto: Författaren. 

Material: Trä bemålat med en matt grå färg, sitsen målad i mörkare grå nyans.  

Tillverkningssätt: Målad, ryggen är spontad i ståndarna.  

Tillverkare, datering: Jag har ej funnit någon information om det. 

Placering: 5 i sakristian, 2 nedanför predikstol, 2 på högra sidan av långhuset.  

Skick: Fint skick. 

Finns den omnämnd i inventarieförteckning: I senaste inventeringen från 2004 ska det 

finnas 5 stolar i sakristian, och det stämmer. Men de resterande 4 st stolarna placerade i 

kyrkorummet har jag ej återfunnit i inventarieförteckningen.  

 

2. Inventeringsresultat Marby gamla kyrka 

1. Beskrivning: Trästol i barockmodell med vertikal ryggbricka. Svarvade stolpar och ben 

med ornerad tvärslå. H-format svarvat fotkryss. Överstycket saknar ett krön, troligen 

bortsågat. (Bild 22). 
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Bild 22. Foto: Författaren. 

Material: Trä. Mörka färgrester visar att stolen tidigare varit bemålad. Spikar och nubbhål i 

ryggstödet visar att den kan ha varit klädd. Detsamma gäller sitsen där spikhål visar att den 

troligen varit klädd.  

Tillverkningssätt: Hantverksmässigt tillverkad av svarvning, träsnideri, träplugg, spontat 

överstycke, bemålad med mörk färg.  

Tillverkare, datering: Stolen liknar en engelsk kronstol ”Crown chair”, vanlig under 

barocken. Stolstypen med skuren dekor, rottingflätad sits och rygg kom från England och 

präglade möbelutbudet i Sverige under tidigt 1700-tal. Namnet anspelar på den infogade 

kronan i ryggstödets överstycke och är direktöversatt från engelskans ”crown chair”. 

Importen av kronstolarna var stor och de kunde benämnas som ”engelska stolar” eller 

”engelska armlänstolar”. Allmogens version av stolen utgjordes av lokala träslag, en enklare 

träskärning ibland med tillagd karvsnittsornamentik och rotting, stoppning och klädsel av sits 

och rygg uteslöts oftast.100  

Placering: Till vänster om altaret, på norrsidan, längst fram i kyrkan. Eftersom kyrkan ej är i 

bruk kan inte placeringen tas för att vara den ursprungliga.  

Skick: Dåligt. Stolen bör ej användas, den är ostadig och har lösa delar i sitsen. Ryggbrickan 

och krönet fattas. 

Finns den omnämnd i inventarieförteckning: En genomgång av förteckningar över Marby 

gamla kyrkas inventarier har gett följande information. Den tidigast bevarade 

inventarieförteckningen över Marby kyrka är från 1691 och där finns ingen stol omnämnd.101 

Enligt en tidigare publicerad C-uppsats av Maria Westin ska stolen finnas med i den här 

inventeringen men det stämmer således inte.102 Vid vidare genomgångna 

inventarieförteckningar har en stol återfunnits i inventarieförteckningen från år 1829 och i 

                                                
100 Knutsson, 2001, 48–52. 
101 Sunne kyrkoarkiv. NI:1. Landsarkivet Östersund. 
102 Westin, 1989, 69. 
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kyrkokassans utgifter har man betalat för en stol i sakristian år 1830.103 Det är besynnerligt att 

stolen finns med i inventarieförteckningen från år 1829 och står under utgifter för året 1830–

1831. Kan det möjligen vara så att stolen betalades ett år efter anskaffning? När det inte finns 

mer upplysningar att få om hur stolen såg ut är det svårt att veta om det är just ”kronstolen” 

som avses. Dessa arkivaliska studier bestrider således bara påståendet om att det finns en stol 

upptagen i 1691 års inventarieförteckning.  

  

Det har visat sig att det äldre kyrkoarkivet från Marby kyrka är bristfälligt och inte komplett. 

Inga inventarieförteckningar finns bevarade från 1700-talet och de första decennierna av 

1800-talet.  

 

2. Beskrivning: Stol i renässansmodell med åtta slåar, ådermålat trä med skinnklädd 

ryggbricka, sits och ståndare och stoppad sits och rygg. Skinnet fastsatt med tenlikor.104 

Svarvade ben och profilerade slåar. (Bild 23).  

 
Bild 23. Foto: Författaren. 

Material: Skinn, tenlikor, ådermålat trä vilket ser ut att ska likna ek med en ljust målade 

botten och ådringar i en mörkare kulör.  

Tillverkningssätt: Hantverksmässigt tillverkad med svarvning och tappar.  

Tillverkare, datering: Under sitsen står: ”Denna stol gjordes i Hallen 1785, reparerades 

1882”.  

 

Stolen är av renässansmodell med åtta slåar. Modellen är av nederländskt ursprung och 

började tillverkas under 1500-talet då med tolv slåar och ryggstoplar som sköt upp över 

ryggbrickan (sk ”tolvslåstol”).105 Under 1600-talet var modellen den vanligaste i nordvästra 

Europa och fanns både hos borgerligheten och i högreståndsmiljöer. Ungefär vid mitten av 

                                                
103 Marby kyrkoarkiv, Räkenskaper för kyrkan (utom verifikationer)., SE/ÖLA/11075/L I a/4 (1816–
1888) 
104 Tenlika, tännlika, se ordlista. 
105 Tolvslåstol, se ordlista. 
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1600-talet övergick man till att tillverka stolen med åtta istället för tolv slåar och modellen 

fortsatte att tillverkas ända in på 1800-talet i vissa delar av Sverige.106 Många olika modeller 

av den här stolstypen finns bevarade från 1600-talet, vilket visar att den var vanlig. Den var 

klädd eller oklädd och var den klädd fick ryggstolparna samma klädsel som stolen i övrigt 

vilket stolen från Marby gamla kyrka visar. Vanligast tillverkades de i ek eller björk med 

rundsvarvade, kulsvarvade eller spiralsvarvade ben. Variationer med armlän och olika resning 

på ryggbrickan finns, men stolstypen är fortfarande densamma. Sitthöjden är högre än dagens 

stolar och ett slitage på främre benslån visar att man gärna dragit upp fötterna för att komma 

från golvdraget.107 

Placering: På vänster sida om altaret d v s norra sidan, i främre delen av kyrkan. Men 

eftersom kyrkan ej är i bruk kan placeringen inte antagas vara den ursprungliga.  

Skick: Relativt fint skick.  

Finns den omnämnd i inventarieförteckning: Nej. 

 

3. Inventeringsresultat Marby nya kyrka 

1. Beskrivning: Stol i Karl-Johanstil med snidad tvärslå.108 H-format fotkryss och lätt 

utåtställda ben. Brunmålad. (Bild 24). 

 
Bild 24. Foto: Författaren. 

Material: Trä. 

Tillverkningssätt: Spikad sits, ådermålad (liknar ek) profilerat överstycke och snidad 

ryggslå.  

Tillverkare, datering: Stolen har stildrag av den svenska Karl-Johanstilen även kallad 

biedermeier.109   

Placering: Under predikstolen tillsammans med flera andra stolar.  

Skick: Gott skick. Litet flagad färg, främst på överstycket.  

                                                
106 Knutsson, 1996, 203. 
107 Stavenow-Hidemark, 1993, 17. 
108 Fredlund, 2004, 159, 164. 
109 Biedermeier, se ordlista. 
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Finns den omnämnd i inventarieförteckning: Nej. 

 

2. Beskrivning: Stol med vertikal ryggbricka, åtta slåar, svarvade ben och stolpar. Brunmålad 

förutom sitsen som är svart. Antal: 3, där de alla är lika målade men har lite olika utformning, 

se vidare beskrivning. (Bild 25). 

 
Bild 25. Foto: Författaren. 

En av stolarna har profilerade slåar och en ryggbricka profilerad i över- och underkant. 

Ryggbrickan är svagt bakåtlutad. De två andra saknar denna utsmyckning och deras 

ryggbrickor har olika karaktär när den ena har en rundad halvmåneform i över- och underkant 

och den andra har en svagt böjd form i överkant men en rak nedre kant.  

Material: Trä 

Tillverkningssätt: Svarvade ben och stolpar. Profilsågade detaljer. Träplugg. Bemålade med 

ströpplingsteknik på de svarvade detaljerna och ådermålning på resten.110 Heltäckande 

svartmålad sits.  

Tillverkare, datering: Under stolen med svag böjd form i överkant men med rak nederkant 

står ”P. O ss” skrivet på undersidan av sitsen.  Modellen är den tidigare nämnda 

renässansmodellen med åtta slåar.  (Se skinnkläddstol Marby gamla kyrka bild 11 och 23) 

Placering: En stol är placerad med ryggen mot sakristians västra vägg bredvid ett fönster och 

ett element. De två andra står vid långhusets norra vägg, under predikstolen.    

Skick: Slitage på sitsarnas färg.  

Finns de omnämnda i inventarieförteckning: Ja. Inventarieförteckning från 4/10-2004.  

 

3. Beskrivning: Stol i ljust träslag med stoppad, ej löstagbar, sits. Horisontell ryggbricka i 

böjträ. Stapelbar. Antal: 6. (Bild 26). 

                                                
110 Ströppla, se ordlista. 
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Bild 26. Foto: Författaren. 

Material: Trä, vävt tyg i tuskaft, troligen ull.  

Tillverkningssätt: Böjträ i rygg, skruvade och spontade delar.  

Tillverkare, datering: Under sitsen står: S-312 12-78. Balzar Beskow AB, St Göransgat. 70–

72, Sthlm. Tel. 08-54 11 05. Svensk tillverkning. (Se fakta om modellen och likheter med bild 

19). 

Placering: Norra sidan, framför bakre bänksystemet, vid dopfunten.  

Skick: Gott skick.  

Finns de omnämnda i inventarieförteckning: Nej. 

 

4. Beskrivning: Ådermålad brun stol med mjukt böjd rygg, en tvärslå och lätt utåtställda ben. 

Antal: 2. (Bild 27).  

 
Bild 27. Foto: Författaren.  

Material: Trä, bemålad.  

Tillverkningssätt: Ådermålad. 

Tillverkare, datering: Modellen är troligen inspirerad av en ”Klismos” som är en antik 

grekisk stol efter egyptisk förebild.111  

Placering: Under predikstolen på norra sida av kyrkorummet, invid pianot. Troligen används 

de av medverkande under gudstjänsterna.  

                                                
111 Britt Tunander.  Illustrerat Antiklexikon (Stockholm: Natur och kultur 2002), 343. 
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I vilket skick: Lite sliten i färgen. En av dem är förstärkt med en platta under sitsen.  

Finns den omnämnd i inventarieförteckning: Nej. 

 

5. Beskrivning: Ådermålad armlänstol med sex spjälor i ryggen. Löstagbar sits klädd i 

syntetiskt skinnliknande material. Antal: 1. (Bild 28).  

 
Bild 28. Foto: Författaren.  

Material: Ådermålat trä med en gul botten och mörkbrun ådring, verkar ska likna björk. Sits 

klädd med syntetiskt skinnliknande material fastsatt med nubb. Ser ut att ha varit gråmålad 

tidigare (grå färg syns under den gula på armlänen). 

Tillverkningssätt: Ådermålning, profilsågade spjälor.  

Tillverkare, datering: Enligt inventarieförteckning är stolens ålder eller anskaffningsår 1938 

(Stolens ålder och anskaffningsår särkskiljs ej i inventeringsformuläret utan står i samma 

kolumn. Därför är det svårt att veta vad noteringen gäller). ”Gåva av fröken Ingeborg 

Persson, Höge”. Troligen skänktes stolen till kyrkan år 1938 och man kan anta att den är 

tillverkad innan. 

Placering: Vid ett skrivbord i sakristian.  

I vilket skick: Lite sliten i färgen.  

Finns den omnämnd i inventarieförteckning: Ja. Från 4/10-2004. 

 

4. Inventeringsresultat Mattmar kyrka 

1. Beskrivning: Nytillverkad stol i trä med profilerad sarg, svarvat ryggöverstycke samt 

svarvade ben och sidoslåar. Stoppad sits och vertikal ryggbricka. Två svarvade spjälor på 

vardera sidor om ryggbrickan. Antal: Tillhör en serie om sex stolar och ett bord. (Bild 29).  
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Bild 29. Foto: Författaren. 

Material: Furu, lackad. Vävt möbeltyg. Svarvade delar. 

Tillverkningssätt: Ej hantverksmässigt tillverkad.  

Tillverkare, datering: Slutet av 1900-talet, troligen 1990-tal. 

Placering: I ett nybyggt rum i anslutning till läktaren.  

Skick: Fint skick, de är nya och ser oanvända ut.  

Finns den omnämnd i inventarieförteckning: Nej, jag har inte återfunnit dem. 

 

2. Beskrivning: Pinnstol med sju svarvade ryggpinnar, svängt ryggöverstycke samt sadelsits. 

H-format fotkryss och profilsvarvade ben. Rödbrunmålad. Antal: 1. (Bild 30). 

 
Bild 30. Foto: Författaren. 

Material: Trä.  

Tillverkningssätt: Svarvade spjälor, spår av såg på undersidan av sitsen, målad i en rödbrun 

kulört.  

Tillverkare, datering: Pinnstolen som modell är av engelsk härkomst och kom till Sverige 

via USA på 1850-talet. Tillverkningen togs upp i Småland och modellen med svarvade 

ryggpinnar och ben, figursvängt överstycke och sits fanns i många svenska hem kring 

sekelskiftet 1900.112 

Placering: Läktaren. 

                                                
112 Jane Fredlund. Auktionshandboken 1700–2000 (Stockholm: Prisma, 2004), 164. 
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I vilket skick: Sitsen något sliten med en svart missfärgning. I övrigt är stolen i gott skick.  

Finns den omnämnd i inventarieförteckning: Ja, från inventeringen 2009-01-01 med 

inventarienummer: VS1997-00499. 

 

3. Beskrivning: Fällstol i trä med fast klädd sits i svart skinnimiterande material. Antal: 28. 

(Bild 31).  

 
Bild 31. Foto: Författaren. 

Material: Trä, klädsel i skinnimiterande material.  

Tillverkningssätt: Ej hantverksmässigt tillverkad.  

Tillverkare, datering: Det finns en otydlig stämpel under sitsen där det ser ut att stå ”CTG”. 

Tillkomståret är enligt inventarieförteckningen 1975.   

Placering: Stolarna står i bänkraderna längst ner i långhuset, vid ingången i väster. De verkar 

användas vid behov och därmed flyttas runt.  

I vilket skick: Fint.  

Finns den omnämnd i inventarieförteckning: Ja, från inventeringen 2009-01-01 med 

inventarienummer: VS1997-00305. 

 

4. Beskrivning: Gråmålad stol i Karl-Johanstil/biedermeierstil med snidad tvärslå. H-format 

fotkryss.113 Har troligen varit ljusgul i originalfärg. Antal: 2. (Bild 32).  

 

                                                
113 Biedermeier, se ordlista. 
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Bild 32. Foto: Författaren. 

Material: Trä, färg 

Tillverkningssätt: Fastspikad sits, snidat tvärband, målad. 

Tillverkare, datering: Stilen är Karl-Johan inspirerad. På undersidan av sitsen står: ”Petter 

Henriksson Mattmar” vilket kan vara tillverkare, beställaren eller donatorn. Tillkomståret är 

enligt inventarieförteckningen 1950, men jag tror att stolen är äldre än så med tanke på stilen 

och den gula färg som syns under den grå. Den gula färgen tror jag ska likna björk, vilket var 

ett populärt material i biedermeierstolar.  

Jag har återfunnit en Petter Johan Henriksson, kyrkobokförd i Undersåker (Jämtlands län, 

Jämtland) Född 8/10 1858 i Kall (Jämtlands län, Jämtland). Död 17/11 1947.114 Det är mycket 

möjligt att stolen tillhört honom och skänkts till kyrkan efter hans död.  

Placering: Vid ett bord i sakristian.  

Skick: Sliten i färgen, annars i gott skick.  

Finns den omnämnd i inventarieförteckning: Ja från inventeringen 2009-01-01 med 

inventarienummer: VS1997-00498. Det ska enligt inventarieförteckningen finnas 4, varav 2 

på läktaren vilka jag inte återfunnit. 

 

5. Beskrivning: Rikt dekorerad länstol.115 Vertikal ryggbricka, fast stoppad sits och rygg 

klädd i rödbrunt skinn. Svängda armlän. Voluter i ben och armlänsslut. Svarvade ben och 

ståndare samt svarvat fotkryss. Ornerad tvärslå med voluter. Antal: 2. (Bild 33).  

 
Bild 33. Foto: Författaren. 

Material: Ek, skinn, tenlikor, stoppad sits med metallfjädrar. Undersidan av sitsen är täckt av 

ett bomullstyg i tuskaft fastsatt med nubb.  

Tillverkningssätt: Träsnideri, svarvning, skinnklädd sits, fjädrar i sitsen. Under sitsen finns 

ett märke: Gärsnäs ”Made in Sweden”.  

                                                
114 Sveriges Dödsbok 1947–2006, Sveriges Släktforskarförbund. Jamtli arkiv. 2010-05-04  
115 Länstol, se ordlista. 
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Tillverkare, datering: Gärsnäs ”Made in Sweden”. Gärsnäs är ett skånskt möbelföretag 

grundat 1893 och de är tillverkare till stolen.116 Den ingick i deras ”Renässansserie” som 

ritades 1933 och tillverkades under många år. Gärsnäs var på den tiden ett välkänt 

stilmöbelföretag i Sverige.117 

Placering: På norrsidan i kyrkorummet, vid ingången till sakristian. En likadan stol finns på 

ovanvåningen i ett nybyggt rum i anslutning till läktaren. En trapp leder dit från vapenhuset.  

Skick: Väldigt fint. 

Finns den omnämnd i inventarieförteckning: Ja, från inventeringen 2009-01-01 med 

inventarienummer: 1997-00500. Inköpta ur donation av Agneta och Gustav Olsson, Högsta 

1959. Detta enligt ”övriga uppgifter” i inventarieförteckningen.  

 

5. Inventeringsresultat Mörsil kyrka 

1. Beskrivning: Länstol, troligen i ek, med fast stoppad rygg och sits i blått vävt ylletyg. 

Antal: 1. (Bild 34). 

 
Bild 34. Foto: Författaren. 

Material: Trä, troligen ek, blått ylletyg.  

Tillverkningssätt: Troligen ej hantverksmässigt tillverkad. 

Tillverkare, datering: 1950–60-tal. Stolar under 1950-talet var ofta gjorda i ljusa träslag och 

var spröda och nätta i sin form, likt den här.118 

Placering: Läktaren.  

Skick: Fint skick. 

Finns den omnämnd i inventarieförteckning: Ja från inventeringen 2009-01-01. Den står 

omnämnd som arbetsstol och tillkomstår/anskaffningsår 1989. Eftersom jag tycker stilen 

stämmer överens med 1950–60–tal måste stolen vara anskaffad 1989. Stolen har enligt 

                                                
116 http://www.garsnas.se/sv-SE/Home, 2010-05-04 
117 Gunnar Engström (anställd vid Gärsnäs). (2010-05-05). Äldre stol. E-post till Malin Wolczynska.  
118 Lena Larsson. ”Ett dynamiskt årtionde”. Svenska möbler 1890–1990 (Lund: Signum, 1991), 292. 
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inventarieförteckningen ”Tonic gas blått tyg” och därför kopplar jag ihop den med detta 

inventarienummer: VS1997-00722.  

 

2. Beskrivning: Mörkt ådermålad stol med horisontell ryggbricka, åtta slåar, svarvade ben 

och ståndare. Antal: 2. (Bild 35).  

 
Bild 35. Foto: Författaren. 

Material: Trä.  

Tillverkningssätt: Svarvning, träplugg, ådermålning. 

Tillverkare, datering: Renässansmodell (Se skinnkläddstol Marby gamla kyrka bild 11 och 

23). 

Placering: En av dem står i den gamla sakristian, innanför altaret. Den andra är placerad i 

”valvet”, ett vindsutrymme ovanpå den gamla sakristian. 

Skick: Lite avskavd färg, annars i gott skick. 

Finns den omnämnd i inventarieförteckning: Ja från inventeringen 2009-01-01 med 

inventarienummer VS1997-00716. Det står att det finns 2 och att de är: ”gamla, rakt ryggstöd, 

mörkt brunådrade”. 

 

3. Beskrivning: Stol med benställning i vitlackat stål. Ryggbricka och sits i formpressat trä. 

Antal: 60. (Bild 36).  

 
Bild 36. Foto: Författaren. 

Material: Trä och stål i ben och ståndare.  
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Tillverkningssätt: Laminerat och formpressat trä. Fastskruvad sits och ryggbricka.  

Tillverkare, datering: Troligen andra hälften av 1900-talet med tanke på att det var senaste 

mode med stolar i formpressat laminerat trä och ben av stålrör under 1950-talet.119  

Placering: I gamla sakristian och på läktaren. (Men dessa stolar är av sådan typ att de 

förmodligen flyttas runt efter behov).  

Skick: I fint skick, några har missfärgningar på sits och rygg.  

Finns de omnämnda i inventarieförteckning: Nej, inte vad jag funnit.  

 

4. Beskrivning: Pinnstol med 8 svarvade ryggpinnar. Brunbetsad med uttaget ”handtag” i 

ryggbrickan.  Svarvade tvärslåar. Antal: 1. (Bild 37). 

 
Bild 37. Foto: Författaren. 

Material: Trä 

Tillverkningssätt: Svarvat, ej hantverksmässigt tillverkad.  

Tillverkare, datering: Senare delen av 1900-talet. I inventarieförteckningen står 1977 som 

tillverkningsår och anskaffningsår.  

Placering: I nya sakristian, på norra sidan av kyrkan.  

I vilket skick: Fint skick.  

Finns den omnämnd i inventarieförteckning: Ja från inventeringen 2009-01-01 med 

inventarienummer: VS1997-00709. 

 

5. Beskrivning: Länstolar av två modeller: stoppad sits och rygg på den ena. Stoppad sits på 

den andra.120 Antal: 2. (Bild 38). 

                                                
119 Hedqvist, 2003, 119. 
120 Länstol, se ordlista. 
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Bild 38. Foto: Författaren. 

Material: Trä och vävt grönt ylletyg i tuskaft.  

Tillverkningssätt: Ej hantverksmässigt tillverkade. 

Tillverkare, datering: På undersidan av sitsen finns en stämpel där det står: ”Tillverkare: 

Albin Johansson, Hysona. Design: C-E Ekström”.  Tillkomstår är enligt inventarieförteckning 

1950. 

Placering: I kyrkorum på södra sidan av kyrkan, till höger när man kommer in. Rummet är 

tillbyggt 1977 vid kyrkans ombyggnad och ligger under läktaren.  

I vilket skick: Fint skick. 

Finns den omnämnd i inventarieförteckning: Ja, från inventeringen 2009-01-01 med 

inventarienummer: VS1997-00707 och benämns som ”karmstolar grön sits”.  

 

6. Beskrivning:  Armlänstol med S-formade ben, profilerad sarg, volutformade armlän, 

profilerat krön och ståndare.121 Profilerad ”halv” ryggbricka. Antal: 1. (Bild 39).  

 
Bild 39. Foto: Författaren. 

Material: Trä, bemålat i mörk färg.  

Tillverkningssätt: Profilsågning, ådermålning, skruvat (kanske senare lagning), plugg.  

Tillverkare, datering: Enligt inventarieförteckningen är tillkomståret 1950. 

                                                
121 Armlänstol, se ordlista. 
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Det är vanligt att folkliga möbler har flera olika stildrag i sig. En stol kan ha 

renässanskaraktär i sina ben, ha lånat rokokons balusterbricka i ryggen och ha ett 

kronstolskrön från barockens skede.122 Detta förfarande tycker jag mig se i den här stolen från 

Mörsil kyrka. Här har benen rokokokaraktär. Rygg och armlän påminner om Windsorstolar i 

konstruktion om form vilka ökade i popularitet under 1700-talet och spreds från England till 

Amerika. Influenserna nådde Sverige först kring sekelskiftet 1800.123 Med tanke på 

armlänstolens olika stilinfluenser vill jag hävda att detta är ett folkligt arbete, troligtvis gjort 

av en lokal snickare.  

Placering: På kyrkans norra sida under predikstolen.  

Skick: Litet avskavd färg, och en senare lagning i form av vinkeljärn vid armslänen.  

Finns den omnämnd i inventarieförteckning: Ja, från inventeringen 2009-01-01. Jag 

kopplar samman stolen med inventarienummer: VS1997-00701, där den benämns som 

karmstol. 

 

7. Beskrivning: Ådermålad mörkbrun stol med mjukt böjd rygg, profilerad tvärslå, H-format 

fotkryss och lätt utåtställda ben. Antal: 2. (Bild 40). 

 
Bild 40. Foto: Författaren. 

Material: Trä, bemålat i mörk färg.  

Tillverkningssätt: Profilsågad och ådermålad.  

Tillverkare, datering: Modellen är troligen inspirerad av en ”Klismos”.124 

(Se även bild 27).  

Placering: Vindsutrymme ovanpå gamla sakristian, på kyrkans västra sida.  

Skick: Lite avskavd färg. 

Finns den omnämnd i inventarieförteckning: Nej. 

 

                                                
122 Knutsson, 2001, 160–161. 
123 Ljungström, 1973, 66–67.  
124 Tunander, 2002, 343. 
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