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Byggnadshistoriska problem 
i Haga kyrka 

Av Gerd Edgren 

Haga kyrka i Uppland (fig. 1 och 2) 
ullhör de många mindre medeltidskyr
korna i landskapet. Den rymmer inom 
sig många intressanta byggnadshistoriska 
problem av vilka några här nedan skall 
diskuteras. Haga är tidigare beskriven av 
Anders Billow1 (fig. 3). 

Kyrkan genomgick under sensommaren 
och hösten 1974 en exteriörrenovering, 
som bl. a. innebar reparation av taket och 
omputsning av väggarna efter ett totalt 
avlägsnande av all gammal puts. Genom 
det sistnämnda förfarandet blev det möj
ligt att närmare iakttaga murverket. Att 
samtliga murar utom gavlarna i tegel var 
uppförda i gråsten visste man redan förut.2 

När murverket blottades kunde man 
emellertid observera en viss skillnad i 
murning och val av stenmaterial i de olika 
byggnadsdelarna. Det bör dock framhål
las att olikheterna inte var särdeles mar
kanta. 

I sakristian var stenarna i fasadytan av 
mindre storlek än i den övriga byggnaden. 
Många stenar var förhållandevis jämnstora 
och relativt likformigt fyrkantiga. De var 
murade med ganska breda, skolade fogar 
och möjligen med strävan efter jämn 
skiftläggning. Senare tiders lagningar och 
ingrepp i murverket i samband med 
ändring av fönstrets placering3 innebar 
emellertid väsentliga förändringar i sak
ristians relativt små murytor. Det ur
sprungliga förbandet kunde således inte 
iakttagas i sin helhet. 

I den övriga kyrkan visade fasadytor-
na godsidan av både större skarpkantiga 

' Sveriges Kyrkor, Uppland (SvK Up) IV: 1. 
2 Anders Billow, s, 187. 
3 Anders Billow, s. 193. 

klippblock och mindre gråstenar. Ma
terialet låg blandet i murverket och 
någon egentlig tendens till jämn skift
läggning kunde inte spåras. Möjligen 
kunde murningen i den västra delen tolkas 
vara gjord med denna avsikt. Stenarna 
tycktes där vara något mer omsorgsfullt 
valda med tanke på storlek och likformig
het och låg i breda och relativt jämna 
rader — i varje fall ansats därtill i de övre 
partierna. Murningen var överallt gjord 
med breda fogar av magert kalkbruk med 
relativt grov sand och riklig förekomst 
av skolsten. Behuggning av byggnads
materialet torde inte ha förekommit. Det 
utvaldes sannolikt av naturligt formad 
marksten. Möjligen tuktades hörnste
narna. 

Då putsen togs bort gavs också tillfälle 
att närmare studera skarvarna vid de olika 
byggnadsdelarnas anslutningar till var
andra. Sakristians östmur visade sig härvid 
ej ligga i förband med koret. Stenarna i 
dess nordmur var nedtill murade med 

Fig. 1. Haga kyrka från sydväst. Foto förf, 1974. 
Haga Church from the south-west. 
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Fig. 2. Västgaveln. Foto förf. 1974. - The west gable. 

stötfog mot sakristieväggen. På sakristians 
vind kunde man också se hur östmuren 
med remstycken gick in i kormuren. 
Samma förhållande torde ha rått vid väst
väggens remstycke. Virket var emellertid 
så uppruttnat på grund av tidigare läckage 
att endast murknade rester återstod. Ett 
hål i korväggen visade dess tidigare plats. 
Korets nordvägg sköt in något ovanpå 
tunnvalvet, dock utan avlastningsbåge 
(se den streckade linjen på fig. 3.). Något 
förband mellan kor och långhus fanns inte 
heller, utan sydmuren stötte stumt mot 
långhusets sydmur. På sakristians vind 
kunde man i sydväst hörnet observera 
anslutningen mellan kor och långhus. En 
stötfog mellan dessas murar visade att 

4 Anders Billow, s. 192 ff. 
5 Anders Billow, s. 193. 

långhusväggen torde ha lagts intill korets 
redan befintliga. Likaså var västpartiets 
nord- och sydväggar murade med stöt
fog mot långhusets västgavel. 

I sakristians östinur blottades ett igensatt 
fönster (fig. 4). Man kunde tydligt iakttaga 
spår av dess slätputsade nisch för vars 
skull en bit av det ovanliggande remslycket 
bilats bort. Fönstret kan möjligen här
stamma från byggnadstiden. I så fall torde 
nischen ha utvidgats senare, vilket ut-
huggningen i remstycket talar för. Ingen
ting är känt om hur dageröppningen och 
själva fönstret var utformat. Enligt ett be
siktningsprotokoll från 1787 var det ersatt 
med ett nyupptaget fönster i nordmuren 
och omtalas som en igenmurad glugg.4 

I kyrkans södra fasad kunde man se att 
ett parti under det västligaste fönstret hade 
en annan karaktär än den omgivande 
muren (fig. 5). Mellan två lodräta skarvar 
ungefär i linje med fönsternischens ytter
kanter låg större och mindre oregelbundet 
formade stenar »slarvigt blandade» i mur
verket. Fogarna var på sina ställen mycket 
breda och rikligt skolade med gråstensflis 
och tegelskärv. Under detta inurparti syn
tes en långsmal — ca 170 cm lång — grå
sten ungefär i nuvarande marknivå. 

Genom den omfattande reparationen av 
taket gavs även tillfälle till ett mer in
gående studium av dess konstruktion. De 
gamla spånen, härstammade från 1790-
talet, och det sedermera 1907 pålagda 
teglet5 avlägsnades liksom rötangripna 
panelbrädor. Takstolarna torde samtliga — 
utom de över sakristian — datera sig från 
medeltiden. Att de över koret och väst
partiet företedde stora likheter i utform
ningen, medan de över långhuset var av en 
annan karaktär och dessutom visade spår 
av ombyggnad påpekades redan av Anders 
Billow (fig. 6). Samtliga takstolar vilade 
på såväl yttre som inre remstycken med 
uppmurning emellan utom tre mitt över 
stjärnvalvet. Alla takstolarnas olika delar 
var fogade enligt gemensam princip med 
sammanhuggningar halvt i halvt och enkla 
överbladningar förstärkta med dymlingar. 
Stödbenens sammanhuggningar med tak-
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Fig, 3. Flan efter uppmätning av ark. F. Bensow 
1911. för Sveriges kyrkor (ATA). - Plan accord
ing to measurements made by F. Bensow in 1911 
for Sveriges Kyrkor. 

spärrarna låstes emellertid med kraftiga 
järnspikar. Allt virke var av barrträ och av 
relativt klen dimension. Takstolarna över 
koret och västpartiet var byggda efter 
samma modell med sparrkryssen inhuggna 
i stödbenen och ihopfogade med han-
banden. Över koret var de emellertid ställda 
med större mellanrum sinsemellan. Över 
långhuset var takstolarna ursprungligen 
försedda med sparrkryss fotade på tassen, 
men i samband med en senare valvslagning 
med högre kupor höggs dessa i stället in 
i taksparrarna, vilka i sin tur förstärktes 
med stödben. De takstolar, som var pla
cerade mellan de båda valven, liksom även 
två över långhusets västligaste del, behövde 
inte byggas om och kan ännu ses i ur
sprungligt skick. Takstolarna över sakris
tian gjordes om i modern tid. 

Ovan anförda iakttagelser gav under
lag för vissa reflexioner angående kyrkans 
tidigare redovisade byggnadshistoria.6 

Mycket talar för att sakristian kan anses 
utgöra den nuvarande kyrkans äldsta del 
(fig. 7. Alternativ 1). Möjligen var den i sitt 

första skede fogad till en träkyrka, före
gångare till den nuvarande av sten. Sten
sakristior anslutna till träkyrkor var inte 
ovanliga i Uppland under medeltiden, 
något som, sedan det påpekats av Armin 
Tuulse,7 uppmärksammats i flera sam
manhang. Förhållandet att koret och sak
ristian inte var murade i förband till
sammans med observationerna på vinden 
tydde på att korets nordmur måste ha till
kommit efter det att sakristian byggts. 

Sannolikt utgör nuvarande stenkor nästa 
steg i byggnadens utveckling. Man kan 
emellertid tänka sig andra alternativ till 
utbyggnad till vilket skall återkommas 
senare. Koret var den förnämsta delen av 
kyrkan och det var naturligt att först kon
centrera intresset till detta parti. Liknande 
exempel på ombyggnad finns repre
senterade i andra kyrkor i Uppland.8 

Vid byggnationen lade man korets östmur 
intill sakristians östvägg, ungefär en mur
tjocklek in på denna. Korets murar gjordes 
emellertid något tjockare än sakristians. 
Följaktligen blev man tvungen att, då man 

6 Anders Billow, s. 190 ff. 
7 Armin Tuulse, Träkyrkor med stensakristia. Forn
vännen 1951. 
8 Ex. Össebygarn, SvK Up V: 1. Fresta och Ham
marby, SvK Up V: 2. Jfr även Häverö ATA. 
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Fig. 5. Murning under sydmurens västligaste fönster 
med spår, senn talar för en Ireilig förekemisl av en 
äldre igensatt sydportal. Foto förf. 1974. - Masonry 
below the westernmost window in the south wall, with 
traces suggesUng a probablv older blocked-up south 
portal. 

Fig. 4. Igenmurat fönster i sakristians öslvägg. 
Nischen har sannolikt utvidgats då dess ytterkontur 
skär in i remslycket ovanför. Teglen i nischens övre 
del ligger inte murade så att kopparna utgör en en 
jämn båge, vilket också talar för att nischen är sekun
där. Foto förf. 1974. - Blocked-up window in east 
wall of vestry. The recess has probably been enlarged, 
for its outer contour cuts into the wall plates above. 

fört upp koi murarna i höjd med sakristie
väggarnas krön, fortsätta murningen av 
korets nordvägg ovanpå sakristians syd
vägg och dessutom på den närmaste delen 
av dess tunnvalv. Vid närmare granskning 
av korets murningsteknik kunde man i 
nordväggen observera hur stenarna på 
ungefär en murbredds avstånd från korets 
nordöstliga hörn var lagda så att fogningen 
mot väster bildade en lodrät linje från 
korets murkrön till sakristians. En sten 
bröt däi linjen, som sedan kunde följas 
nedåt till marknivå. Man kan fråga sig 
huruvida detta slags murning är en till
fällighet eller om det är ett tecken på hur 
man gick till väga då man löste problemet 

Fig. 6. Uppmätningsritningar för Sveriges Kyrkor av 
takstolarna över långhuset. A den ursprungliga ver
sionen, B ändrad för de nuvarande valven. ATA. -
Scale drawing (for Sveriges Kyrkor) of the roof 
trusses above the näve. A The original version. B 
altered for the present vaults. 
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Fig. 7. Olika alternativ till anslutning mellan de i sten 
uppförda byggnadsdelarna sakristia, ke>r och långhus. 
Den västra kormuren, som antytts i alternativ 1 är 
dock knappast trolig då koret därigenom skulle fa 
högst ovanliga proportioner. Ritning förf. - Al
lernalive junclions between the parts of the church 
built in slone—the vestry, chancel and näve. The west 
wall of the chancel, suggested in allernalive 1, is 
hardly likely, however, since the chancel would then 
have extremely unusual proportions. 

att ansluta sakristian med dess tunnare 
mur till korets tjockare. Möjligen fortsatte 
man att mura korets östvägg färdig till 
rostet när man nått sakristieväggarnas 
krön utan att förtagningar gjordes för 

• Iwar Anderson, Kyrkorna i Stenåsa och Halltorp, 
Lund 1960, s. 40. 

nordväggen. Först därefter tog man itu 
med resten av denna, som dels lades på 
sakristians redan befintliga sydmur, dels 
för att få önskad tjocklek även på sak
ristians tunnvalv. Ett mindre parti av nord
muren restes intill sakristians västmur. Om 
ett valv slogs in i koret är tveksamt. Det 
skulle i så fall inte vara identiskt med det 
nuvarande även om avsaknad av väggpe
lare och sköldbågar och kappornas omärk
liga övergång i väggens liv brukar tolkas 
som samtidighet mellan murar och valv. 
Till detta skall återkommas senare. 

I nästa byggnadsetapp torde långhuset 
av sten ha uppförts. Möjligen restes mu
rarna medan en träkyrka ännu stod kvar. 
Man kan tänka sig följande tillvägagångs
sätt. Byggnadstiden var lång och det var 
önskvärt att det gamla kyrkorummet 
kunde brukas så länge som möjligt, varför 
man väntade i det längsta med att riva 
träväggarna. Den norra muren lades ut
med den norra kormurens förlängning ål 
väster och intill sakristians västvägg. Den 
stötfog, som ännu kan ses på sakristians 
vind torde markera anslutningen mellan 
kor och långhus. Mellan långmurarna 
restes i öster en stengavel (fig. 8.) med en 
öppning mot koret, dock sannolikt smalare 
än detta. Den nya västgaveln uppfördes 
inte som långmurarna intill närmast 
stående vägg, utan längre åt väster. Om 
man utgår från resonemanget att skär
ningspunkten mellan en äldre medeltids
kyrkas diagonaler skall infalla framför 
triumfbågens mitt9 — platsen för triumf
krucifixet — och tillämpar metoden i en i 
planen hypotetiskt inritad träkyrka, finner 
man att dennas långhus blir kortare än den 
nuvarande stenkyrkan är (fig. 9). Det är 
tänkbart att man använde sig av denna 
metod även när man bestämde den nya 
västgavelns läge. Diagonalernas skär
ningspunkt i stenkyrkan ligger mitt fram
för den nya triumfbågens mitt, vilket 
sannolikt inte är en tillfällighet. Ingången 
förlades till sydsidan. Skarvarna som be
gränsade igenmurningen under sydfasa
dens västligaste fönster torde kunna be
traktas som ungefärliga gränser för den 
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Fig. 8. Korets sydmur. T. v. i bilden syns vid anslut
ningen till långhuset en tydlig stötfog. Foto förf. 
1974. - South wall of chancel. Left in the picture 
a distinct abutting joint can be seen at the junction 
with the näve. 

ursprungliga portalen. Troligen var själva 
ingångsöppningen med omfattning mu
rad i tegel, som till största delen revs 
bort då den sedermera sattes igen. Den 
långsmala stenen under igenmurningen 
kunde ha tjänat som trampsten. I Sveriges 
Kyrkor omtalas även inuti kyrkan en skarv, 
som kunde ha stått i samband med en äldre 
ingång.10 Under detta skede avtäcktes tro
ligen långhusets inre och kanske också 
koret med tegelvalv. Den ombyggda tak
stolen var även i sin första version ut
formad för att kunna ge plats för valv, 
dock med lägre pilhöjd än de nuvarande 
(fig. 6). Den ganska grova träbehandlingen 
och avsaknad av all slags dekor gör det 
knappast troligt att den avsetts stå öppen 
dvs. synlig inifrån kyrkorummet. Det är 
också föga sannolikt att de snett, i linje 
med kryssträvorna, avtagna tassarna utgör 
rester av takbjälkar, som gått tvärs över 
kyrkorummet och i så fall tillhört ett platt 
innertak. Vanligtvis brukade då sned-
strävorna i varje takstol ta stöd längre in 
mot mitten av takbjälken, som då också 

10 Anders Billow, s. 190. 
" Erik Lundberg, Trä gav form, Stockholm 1971, 
s. 40 ff. 
12 Anders Billow, s. 191. 
13 S v K U p I V : 11. 
14 Anders Billow, s, 191. — Kyrkan avbildas av 
Hadorph i »»Afritningar» 1682 med ett stort vapen
hus med trappgavel. 

oftast var av en kraftigare dimension." 
Några spår av sammanhuggningar mellan 
taksparrarna och sådana snedsträvor finns 
inte. 

Inne i kyrkan kunde man tydligt se hur 
murverket avtecknade sig genom putsen, 
nederst gråsten och ovanför tegel. Teglet 
mötte gråstenen utmed två båglinjer i var
dera långväggen nedanför valvens över
gång i murarnas innerliv. Öster om stjärn
valvets båda västra anfang intill gördel
bågen mellan långhusets båda travéer gick 
tegelmurverket ned i en nedåt trubbigt 
avslutad spets på lägre nivå än nuvarande 
valvanfang. Troligtvis var detta spår av de 
tidigare valven, vars anfang tagit fäste 
längre ned på murarna. Den västra traven 
var då också något bredare än i dag. 

Som en sista utvidgning av kyrkan torde 
den västra delen kunna betraktas. Ur
sprungligen var den troligen ämnad som 
torn,12 men av någon anledning ändrades 
byggnadsplanerna. Murarna uppfördes 
högre än långhusets för att kunna läggas 
under delvis gemensamt vattentak och 
västgaveln försågs med tegelornering i 
form av tre långsmala nischer. En liknande 
förlängning av kyrkan mot väster med 
snarlik tegeldekor i gavelröstet kan ses 
i Orkesta kyrka.13 En stor öppning bröts 
upp i den tidigare västmuren och ett kryss
valv med ribbor av halvstensbredd och 
tvärställda tegel som dekor i dessa slogs 
in. Möjligen tillbyggdes ett senare bort
rivet vapenhus under samma skede.14 

Det är tänkbart att även hela kyrkans 
interiör omdanades vid detta tillfälle och 
fick den gestaltning vi ser idag. Troligen 
önskade man sig ett högre och öppnare 
kyrkorum med bättre utsikt mot koret. 
Långhusets gamla östgavel med triumf
båge revs ända till långmurarnas innerliv 
och en ny båge murades upp i tegel i 
flykt med kormurarna. Att långhusets 
sydöstra hörn försvagades genom att så 
mycket av östgaveln revs bort var tydligen 
något som man fäste mindre avseende vid 
eller kanske gjorde man helt enkelt en 
felberäkning av murtjockleken. Kyrkans 
norra mur är tjockare än den södra. I 
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Fig. 9. A Koret med sakristian anslutna lill en hy
potetisk träkyrka, vars diagemaler skär varandra mitt 
framför triumfbagen. B Samma förhållande i sten
kyrkans ursprungliga venlon. C Den uneler sen
medeltiden färdigbyggda kyrkan. Vapenhusets läge 
i sekler kan bara antagas elå murarna inte lämna) 
några spår efler sig dä del sedermera revs. Ritning 
fftrf. - A l h e chancel wilh lhe vestry allached lo a 
hypothelical timber church, whose eliagemals inter-
cepl each e)ther in front of the chancel arch. B The 
same in lhe original version of the slone church. C 
l h e situation of i he porch in lhe senith can only 
bc assumed, for the walls of lhe porch left no traces 
when they were demolished. 

samband med uppbrytningen av den 
gamla västmuren revs hela löstet ex;h en 
del av gaveln. Dessa stora ingrepp för
orsakade atl även valven måste tagas ned 
och ersättas med nya - de nuvarande. Av 
utformingen att döma torde även det nu
varande korvalvet slagits in samtidigt. Av 
de nya valven utfördes långhusets östra 
som ett stjärnvalv med strålar av halv-
slensbredd och rätvinklig profil för
tjockade till helstensbiedd vid strålarnas 
skärningspunkter och i dekorativt syfte 
med enstaka stenar i ribborna. Det västra 
liksom korets slogs in som enkelt kryssvalv 
med diagonala, nedåt mot anfängen av
smalnande helstensi ibbor, 

I kyrkans västparti kan man också se 
hur man gick till väga vid lakläggningen. 
Uppenbarligen reste man takstolarna som 
första åtgärd sedan murarna uppförts, 
varvid den yttersta placerades i linje med 
västmurens innerliv. Först därefter upp
murades gaveln. Takstolen låstes på så 
siitt i sitt läge och kunde ge gott fäste för 
takpanelen. Samma tillvägagångssätt kan 
ses i ett flertal andra kyrkor. Många gånger 
återfinns en takstol såväl i gavlarnas yttre 
som inre murliv. Eventuella spikhål skulle 
kunna ge besked om gavlarna i dessa 
kyrkor under ett tidigare skede varit av 
trä. Veterligt har sådana observationer inte 
gjorts, i varje fall har de inte publicerats. 
Utan tvekan ät möjligheterna till sådana 
iakttagelser också begränsade. I Hagas 
östra gavel finns ingen inmurad takstol. 

Även andra alternativ till cn byggnads
historisk utveckling är emellertid tänkbara. 
Möjligen byggdes stenkoret med en vägg 
även i väster (fig. 7. Alternativ 2). Stot-
fogen, som observerades då putsen av
lägsnades under den sista restaureringen, 
mellan koret och långhuset i söder blir 
dock då svårförklarad. Långhusets syd-
östhörn skulle i så fall ha murats om i 
samband med att triumfbågsmuren seder
mera revs. 

Man kan också tänka sig att ett långhus 
av sten fogades till ett träkor, som först i ett 
senare skede byggdes om i sten. Som en 
fjärde variation kan kyrkan från början ha 
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gestaltats som en salkyrka utan ett i planen 
särskilt markerat kor, vilket i så fall byggts 
till senare. I alla dessa fall torde dock den 
nuvarande sakristians tillkomsttid ligga 
före stenkorets. Det sista alternativet till 
byggnadsutveckling är emellertid mycket 
sällsynt bland upplandskyrkorna. I detta 
sammanhang kan nämnas Roslagsbro,15 

där långhuset byggdes under 1200-talets 
senare hälft och koret tillades först om
kring 1400. Grävning har visat att lång
husets rektangulära plan var kyrkans ur
sprungliga. 

Sannolikt växte Haga kyrka under 
medeltiden successivt fram till den bygg
nad vi ser idag med undantag för det 
bortrivna vapenhuset. Några fastare da
teringar är det omöjligt att göra. Lik
heterna såväl i de olika byggnadsdelarnas 
murningsteknik som i träbehandlingen 
kan tyckas tyda på en viss samtidighet, men 
kan likaväl ha sin orsak i en hantverks
tradition, som fördes vidare genom ge
nerationerna troligen utan några större 
förändringar. Inte heller kan den nästan 
identiskt lika utformningen av mönster-
murningen i sakristians och korets gavel
rösten, båda i form av ett högt sittande 
kors med flankerande nischer, betraktas 
som dateringsunderlag för dessa bygg
nadsdelars anläggningstid. Gavlarna kan 
ha murats om eller ersatt tidigare av trä.16 

Likaså kan de medeltida takstolarna 

15 SvK Up 11: 2, s. 127. 
18 Knut Drake, Nordisk Medellid, Uppsala 1967, 
s. 217 ff. 
" Lundberg 1971, s. 190 ff. 
18 Erik Lundberg, Byggnadskonsten i Norden II, 
Stockholm 1948, s. 120 ff. 

knappast placeras in i en närmare begrän
sad tid. De olika typerna, som är re
presenterade i Haga, blir vanliga under 
gotiken och förekommer sedan parallellt 
in i ny tid.17 Typen av valv pekar dock 
mot 1400-talet. Kryssvalven tillhör den 
typ med helstensribbor avsmalnande 
nedåt, som av Erik Lundberg18 kallas 
uppländska kryssvalv och som före
kommer parallellt med stjärnvalven från 
och med 1430-talet. Kyrkobyggnaden bör 
dock ha tillkommit under ett tidigare år
hundrade och kan möjligen vara den
samma som omtalas i samband med den 
s. k. sexårsgärden i början av 1300-talet. 

Haga är ett exempel på hur man additivt 
bygger ut en liten landskyrka under me
deltiden. Det rent byggnadsmässiga för
farandet torde vara representativt för åt
skilliga småkyrkor. Svårigheterna att an
sluta en del till en annan är uppenbara och 
resultatet kan ofta verka förbryllande då 
man studerar planen efter en modern 
uppmätning och försöker läsa i murarna. 
I regel torde socknens folk medverkat som 
byggnadsarbetare - särskilda hyttor 
existerade säkert endast vid mer påkostade 
och avancerade kyrkor — och deras ringa 
erfarenhet tillsammans med det arbets-
samma materialet vållade naturligtvis sto
ra svårigheter. Att så även varit fallet i 
Haga torde kunna utläsas i sättet att be
handla sten och trä i murar och takstolar. 
En medeltida kyrka gömmer nästan alltid 
ett flertal problem, som fängslar intresset. 
Även om slutliga lösningar inte alltid kan 
ges är det betydelsefullt att de diskuteras. 
I Haga finns många frågor, som ännu är 
obesvarade. En golvundersökning skulle 
med största sannolikhet ge svar på en del. 

Building historical Problems in Haga Church 

Haga Church is one of the many medieval 
churches in the province of Uppland. In 
1974 the interiör was restored, the roof 
repaired and the walls replastered after all 
the old plaster had been removed. It was 
found that the church is built of random 

granite rubble, with numerous snecks in a 
lean mixture of lime mörtar. The stones 
of the vestry, however, were somewhat 
smaller and more regular in shape. The 
vestry was not bonded with the chancel. 
Lhe south wall of the vestry was built with 
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a vertieal joint to the näve. In the same 
way, the north and south walls of the west 
part join the west gable of the näve. Two 
vertieal joints could be seen in the south 
wall on a level with the outer edges of the 
present window recess, probably indicating 
the situation of an earlier south entrance. 
The roof trusses were of medieval origin, 
most probably dating from the time of 
building. Those of the näve were origi
nally of a different construction, with the 
rafters resting on wall plates, and with 
signs of rebuilding. 

Thanks to the restoration, a number of 
observations were made which led to a 
discussion of the building history of the 
church, reported earlier by Anders Billow. 
As a first alternative, it is suggested that 
the present vestry is probably the oldest 
part of the church. It is possible that it may 
have been added to an older timber 
church. After that the stone church was 
erected in stages, beginning with the 
chancel. The walls were made thicker, and, 
in consequence, the north wall projected 
över the barrel vault of the vestry. In the 
following stage, the näve was built with 
gables in the east and west. The church 
was probably vaulted during this period 
with two vaults in the näve, lower than the 
present ones. Traces in the walls suggest 
that the springing line was lower. The 
vaults would then have space below the 
roof trusses before they were recon
structed. The last building phase was the 
west part of the church, originally meant 
to be a tower. A porch may have been 
erected then, too. At the same time the east 
gable of the näve was pulled down to 

the inner flights of the walls of the näve. A 
new high chancel arch was built level with 
the chancel walls. The west gable was also 
demolished and a large, wide arch was 
erected in its place. The old vaults were 
demolished and the present ones were 
erected. The east bay of the näve was 
equipped with a stellar vault while the 
others had simple cross vaults. The porch 
was pulled down låter, and the south 
entrance blocked up. 

Other alternatives are also feasible. The 
stone chancel may have had a west wall, 
too, which was laler enclosed in the näve 
walls. If so, the vertieal joint of the south 
wall of the chancel is difficult to explain. 
It is also possible, for example, that the 
need for a larger näve caused this to be 
built first, and not until it was finished was 
the stone chancel erected. A fourth al
ternative: the church may have been built 
originally as a hall church without the 
chancel being distinctly marked in the 
plan; if so, the chancel was built laler. In 
all these alternatives, the present vestry was 
built before the stone chancel. The last 
variation is, however, very uncommon 
among medieval churches in Uppland, just 
as it is rare to attach a narrower, straight-
ended chancel to a hall church. Churches 
with such plans belong to an older type. It 
is feasible, however, that in its first version 
the stone church may be the same as men
tioned in 1303 in conjunction with the so-
called "six-year tribute". The addition in 
the west, like the present vaulting, was 
probably made during the following cen
tury, perhaps about the middle. 
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