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on the Continent, exist in the Orient and were brought to the Nordic region 
by the crusaders. 

Cf. Armin Tuulse, op. cit., note 14, pp. 193 ff. (summary in German), and 
Iwar Anderson, op. cit., note 10, pp. 53 ff. (summary in English), as well as 
R. Boström, Långlöt's churches (Sveriges Kyrkor, an-historical inventory, Öland 
II: 1), to appear in 1971 with illustration captions and summary in English. 

Observationer vid omputsningen 

av Eds kyrka i Uppland 
Dä Eds kyrka 1958 publicerades i »Sveriges Kyrkor»1 utgjorde iakttagelserna 
frän den av Sigurd Curman ledda restaureringen av kyrkans inre 1917-18 grund
valen för den övertygande framställningen av det byggnadshistoriska förloppet. 
Vid utgrävningen av kyrkans golv blottades härvid grundmurar som gav bevis 
för att den ursprungliga byggnaden uppförts i form av en absidsal dvs. med en 
relativt bred absid direkt ansluten till långhusets östvägg. Till denna absielsal 
hörde ett torn i väster. Den romanska kyrkan har daterats till omkring 1100-
talets mitt eller tredje fjärdedel. Vid restaureringen päträffades vidare spåren 
efter den ursprungliga portalen samt två fönsteröppningar placerade mitt emot 
varandra i långhusets västparti. Av dessa hade fönstret i sydmuren under gotisk 
tid blivit ombyggt på så sätt att Ijusgluggen förlängts och placerats något österut 
och lägre iin det ursprungliga. 

Den oansenliga romanska kyrkan utvidgades under 1300-talet österut med d t 
i det närmaste kvadratiskt kor, med samma bredd, som d d äldre långhuset. Den 
ursprungliga anläggningens sällsynta planform och ålderdomliga murningssätt 
har i hög grad bidragit till att kyrkan uppmärksammats i arkitekturhistoriska 
sammanhang.2 

Då kyrkans exteriör omputsades våren 1970 kom ett tillfälle att komplettera 
de av Curman gjorda iakttagelserna frän den inre renoveringen 1917. Det bör 
frän början fastsläs att dessa närmast kan betecknas som randanteckningar till 
framställningen i »Sveriges Kyrkor». Så till exempel bekräftades nu att den 
gotiska tillbyggnadens sakristia hade ett ursprungligt fönster mot öster. Detta 
har sedermera igenmurats, med undantag för en glugg 27 x 27 i centrum. Denna 
har sedan ocksä igenmurats och den inre fönsternischen utnyttjats för skäp-
inredning. De tvä rundbågiga fönstren tillhörande den romanska kyrkan har 
haft fönsterfoder inmurade endast cirka 35—40 cm frän det yttre murlivet. Fod
rens belägenhet och senare vidtagna byggnadstekniska åtgärder komplicerade 

1 Gunilla och Sigurd Curman: Eds kyrka. Sveriges Kyrkor. Uppland, Band VI. Häfte 5. 
Stockholm 1958. 
2 T. ex. Antikvariskt Arkiv 14. Iwar Anderson: Kyrkorna i Stenåsa och Halltorp. Stock
holm 1960, sid. 43. 
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Fig. 1. Kyrkans sydfasad under omputsning. Skillnaden mellan den Ursprungliga kyrko
byggnadens och 1300-talskorets murtcknik framträder klart. — South facade ot the 
church during replastcring. The difference between the walling techniques ot the 
original cliurih building and the 14111-century chancel is clearly evident. 

en närmare undersökning av resterna, men det föreföll, som om en planka 
av en tums tjocklek placerats i den blivande dageröppningen och sedan murats 
in allteftersom muren sköt i höjden. Därefter har plankan holkats ur och fatt 
utgöra fäste för bågen. Det fanns emellertid inga spär efter spikar eller andra 
fästanordningar på de bevarade karmresterna. 

Då yttermurarna blottades efter putsavknacknlngen framstod skillnaden mel
lan den romanska kärnan och den gotiska korutbyggnaden tydligt (bild 1). Den 
sistnämndas uppbyggnadssätt erinrar i allt väsentligt om vad man är van att 
finna bland Mälardalens grästenskyrkor, kraftiga block, mer eller mindre fyr
kantiga, lagda i förhållandevis regelbundna skift. 

Den romanska byggnadskroppen däremot utgör ett prov pä en murteknik, som 
är mer ovanlig. Frän grunden och en bit upp utgöres murverket av noggrant 
utvalda, tuktade stenar varierande i längd och höjd, men omsorgsfullt anpassade 
i respektive skift. Pä den södra sidan sträcker sig denna omsorgsfulla kvacler-
murning upp till en höjd av 1,7 m, men runt tornet och pä norra långhus-
väggen endast nägot över metern. (Bild 2.) Vid den fortsatta murningen har 
den grannlaga urvalsprincipen övergetts och stenmaterialet, som funnits i lager 
använts utan att krav pä likformigt utseende eller exakta skiftgångar varit väg
ledande för murarna. Flisor och plattor av skiftande bredd och längel har fogats 
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Fig. 2. Detalj av elet romanska långhusets norra vitermiir, med igenmurad fönster
öppning och synliga bomhål. — Detail of the exteriör ot the north wall of the 
Romanesque näve with walled-up window opening and visible- beam holes. 

samman med mycket bruk. En viss mönsterverkan har emellertid ändå uppståt) 

genom atl ytor av pä varandra staplade flisor pä relativt j ämna avstånd alterne

rat med skift av grövre grästensblock i ett eller tvä lager. 

Vid d t ställe noterades d t fulländat »opus spicatum» som fortsättning på ett 

bredare skift. Möns termurningen är utförd med sekunda material , flata stenar 

av var ierande form och storlek, som förefaller det, endast med svårighet kunde 

ha använts pä ett vanligt sätt. Genom at t snedställa flisorna ha r ett mellan

rum fyllts u t an at t mönsterbi ldningen i det hiir fallet gjort anspråk pä att 

tillfredsställa någon estetisk ambi t ion . 

De anträffade bonihålen ger en viss antydan om arbetsgången och de prak

tiska konsekvenser som själva byggnadsställningen medfört vid det ta murnings-

arbete. 
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Fäg. 3. Påträffade bomhål inlagda på uppmätning av kyrkans västparti. 
found upon measuring the western part ot the church. 

Beam holes 

Undersökningen av murarna påbörjades tyvärr först i det skede dä all puts 
redan var avlägsnad. Härigenom kan inte med nägon visshet fastslås med vad 
slags bruk eller hur ofta byggnaden putsats om. En allmän reflexion var endast 
att putsen föreföll tämligen enhetlig, vilket möjligen kan antyda att kyrkan 
omputsats radikalt vid nägot tillfälle. (1759?) Det bruk som begagnades vid 
den ursprungliga kyrkans uppförande befanns emellertid ha en helt annan karak
tär och färg än det, som använts senare. 

Hålen efter den i muren reglade byggnadsställningen befanns på södra läng-
husmuren ha igensatts med skärv, sä att det var utomordentligt svårt att fast
ställa bommarnas läge. Pä den norra sidan däremot hade dessa endast sågats av 
och ändarna putsats över. Då virket sedermera ruttnat eller i stor utsträckning 
förtärts av insekter föll den täckande putsen lätt bort vid putsnedknackningen 
och hälen framträdde tydligt. 

Bommarna har utgjorts av stänger — 3—4 tum tjocka — troligen björkstammar, 
som väl inlindade i mossa och gräs murats in rätt långt in i muren. Det är 
möjligt att bommen lagts tvärs över muren, så att man på så sätt erhöll en 
ställning på ömse sidor om denna. Huruvida detta var fallet kunde emellertid 
icke konstateras nu, utan endast att det var möjligt att utan svårighet känna 
90 cm in i det rör av bruk som kvarstod i den cirka 130 cm breda muren. 
Bomhälens placering säväl på länghusmurarna som pä tornet angav följande 

5 — 704532 Fornvännen H. i, 1971 
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Fig. 4. B0111l1.il pä tornets västfasad. 
— Beam holes in the west facade ot 
the tower. 
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Fig. 5. Plan av tornet med markerade 
bomsystem; a. överslå bomlaget; b. 
nedre bomlagskonslruklion. — Plan of 
the tower with beam system marked, a. 
upper beam constriiction. b. lower beam 
construction. 

system tör murningen. Då murarna nått en höjd av omkring 110 cm ovanför 
markytan har bommarna murats in pä ett avstånd av 2,15—2,30 m frän varandra. 
(Bild 3.) Härefter har på den södra sidan lika homogen byggnadssten kommit 
till användning medan pä nordsidan valet av sten varit mindre noga. Hiir liar 
istället redan mellan det första bomlaget och det nästa — 1,40 m ovanför — 
lagts in en rad kraftiga bumlingar med flata skärvor emellan. Denna teknik 
med omväxlande stenmaterial används sedan även pä sydsidan. Avståndet 
mellan det andra och tredje bomlaget är sedan 1,70, varefter det är ungefär 
lika Itngt n 1 >j» till murkrönet. Detta utgör sedan med smärre justeringar under
lag liir den utskjutande takgcsims som hör till 1750-talets takkonstruktion. Av
trycken efter det medeltida takfallet (takvinkel 40°) finnes kvar pä tornets öst
vägg, men det mesta av gavelröstet pä ömse sidor om tornet har raserats viel 
omgestaltningen av taket. 

Bommarnas läge tämligen rätt ovanför varandra längs murarna antyder att 
spiror stöttat ställningen utåt och det finns skäl att antaga att spirorna stadgats 
med ribbor. Förhållandet att det vid de bevarade murhörnen saknas spär efter 
i muren infällda bommar kan enklast förklaras med att man här kompletterat 

http://B0111l1.il
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med en fristående ställning. Det 16 meter höga tornet har krävt en gedignare 
ställning1 och spåren visar att det i flertalet bomlag ingått 4 bommar per sida. 
(Bild 4.) Avståndet mellan bomlagen frän marken uppåt varierar mellan 1.75 
odi 1,40 förutom det närmast marken och det andra bomlagd som bara miiter 
90 cm i höjd. Denna avvikelse är svär att ge en rimlig förklaring till, men en 
möjlighet är att trappan i tornets inre föranlett en växling i rytmen. Flertalet 
av bommarna ha lagts vinkelrätt mot muren, men riktningen på hålen efter bom
marna närmast tornets hörn antyder att dessa lagts snett, troligtvis för att ernå 
en tillfredsställande stadga då ställningen gick runt hörn. Det översta bomlagd 
i tornet förefaller ha lagts på bommar, som vilat tvärs över murverket. Härigenom 
erhölls dels en stabil plattform inuti tornet för resningen av tornhuven, dels 
en normal sådan för det yttre arbetet.4 Märken efter nägon kraftigare konstruk
tion för transportställningar eller trappanordningar påträffades ej. Möjligen kan 
en i muren instucken halverad stock på tornets nordsida, 4,2 m ovan mark, 
härröra frän en sådan anordning. 

Då spär efter byggnadsställningar av denna typ i regel saknas pä de tidiga 
romanska grästenskyrkorna har man skäl att antaga att byggnadsställningar be-
stäende av två spirratlcr vanligtvis kommer till användning och att den här 
använda, som med en modern terminologi kan betecknas som »västsvensk typ»5 

främst fär sin stora användning när teglet slår igenom som byggnadsmaterial. 
Redan vid utvidgningen av Eds kyrkas kor användes för övrigt en fristående 
byggnadsställning, då märken efter ställningen helt saknades på denna del av 
kyrkan. 

För en annan fräga är emellertid spåren av byggnadsställningen och behand
lingen av bomhälen belysande. Gentemot vad som tidigare antagits visar mur
ningstekniken och dessa omständigheter att den romanska kyrkan med all sanno
likhet varit putsad. En viss tvekan kan möjligen råda om den ursprungligen 
avsedda ytbehandlingen, då en sådan omsorg lagts vid att välja homogent sten
material och den omsorgsfulla murningen av detta till att börja med, men när 
sedan det lämpliga materialet saknats har alla eventuella tankar att låta inur-
ytorna stå oputsade lämnats därhän. Ett litet bevis härför påträffades i den 
tidigt igenmurade romanska fönsteröppningen mot norr där rester av en för
hållandevis tjock ytterputs med spår av kalkavfärgning fanns kvar. 

Carl lAliji Mannersträle 

Summary 

When the exteriör of Ed Church, Uppland, was restored in 1970 traces were 
found of the timber scaffolding of an earlier Romanesque church. From the 
2 Till ingenjörerna C. H. Forsvik och J. E. Larsson riktas ett varmt tack för all 
hjälp vid undersökningen av murverket. 
* Detta synes vara det vanligaste förfaringssättet. Jfr Sveriges Kyrkor, Lovö, Hilleshög 
och Ekerö m. fl. 
5 Bygg II, Handbok för hus-, väg- och vattenbyggnad. Stockholm 1948, sid. 1034-1037. 
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foundation upwards there are signs that beams have been immurecl in the wall 
as support for the scaffold along the longitudinal side of the building at heights 
of c. 1.15, 2.50 and 4.20 metres; from the topmost beam it is 1.70 metres to 
the top of the wall of the medieval structure. The beams, 3—4 feet thick, round 
unbarked birch trunks, were wound round with möss and grass and inserted 
in the wall. After use they were pulled out and the hole was then covered 
up again and plastered. On the north side and along the tower the beams 
were simply sawn off, after which they rottet! or disintegrated in some other 
way. The distances between the beams, c. 2.15-2.30 m, show the position of 
the poles. At the corner of the näve there are no beam holes and it is thus 
probable ihat the timbers anchored in the wall were supplemented by a free-
standing structure. The erection of the contemporary tower called for a better 
scaffolding and the direction of the holes in the wall nearest to the quoins show 
that the scaffolding went round the whole building and was stayed up with 
the beams as the work proceeded. 

The masonry technique indicates that the church was originally plastered. 
Down near the foundations the walling, expecially that of the south facade, 
is careful and recalls ashlars. Higher up, this careful technique is found only 
in the courses nearest to each beam, after which irregular stone material is 
used. In one place there was found "opus spicatum" as a filling between broaeler 
courses consisting of flat stones of varying shapes and sizes, which otherwise 
could not have been used. It is obvious that when the church was rebuilt in 
the 141b century use was made of a freestanding scaffold consisting of two rows 
of poles with beams that were evidently not inserted in lhe wall, since no 
traces of scaffolding have been found in the walling. 

Translations by Richard Cox 


