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Uppmätningsmetoder vid Månstorps gavlar 
— försök till en utvärdering 

Av Gun Andersson 

Andersson, G. 1978. Uppmätningsmetoder vid Månstorps gavlar — försök 
till en utvärdering. (Methods of surveying "Månstorps gavlar" — an eva-
luation.) Fornvännen 73. Stockholm. 

This ar t ide is an attempt to evaluate two different methods of facade mea
suring which were used in the 1972-74 restoration work on the renaissance 
castle "Månstorps gavlar" in Scania. 

One method — manual measuring — was time-consuming and expensive 
but the quantity of information recorded was considcrable. This method is 
most suitable for masonry due for extensive repairs. 

The other method — the phoiogrammetric — was inexpensive and fast 
but the quantity of information was proportionately smaller. This method 
is most suitable for relatively complete masonry where measurements are 
taken for recording purposes and not as a basis for restoration. 

Gun Andersson, Riksantikvarieämbetets Gotlandsundersökningar, Box 20, S-
621 01 Visby, Sweden. 

I riksantikvarieämbetets lilla skrift Kultur
minnesvård nr. 2 och nr. 4 1977 har den fo
togrammetriska dokumentationsmetoden pre
senterats och debatterats (Gunnar Redelius, 
Karin Andersson, Lars Löthman) . I anslut
ning till detta vill jag redovisa mina erfaren
heter från dokumentationen av Månstorps 
gavlar i Skåne, där både den "klassiska" ma
nuella uppmätningsmetoden ooh den foto
grammetriska kom till användning. 

Mellan november 1972 och oktober 1974 
genomgick ruinen efter Eske Billes märkliga 
renässansborg en omfattande restaurering 
som berörde praktiskt taget samtliga delar av 
det bevarade borghuset. Gavlarna kom också 
att till vissa delar rekonstrueras. 

Upplagningen föranleddes framför allt av 
den västra gavelns miserabla skick (fig. 1). 
Här låg den ömtåliga murkärnan bar på ett 
5 x 1 7 , 5 m stort område. Luftföroreningar, 
vind och regn hade gått hårt fram med den 
exponerade kalkbetongen. Den östra gaveln 
var i akut behov av förstärkningar ovanför 
portalen. Partiet mellan denna och andra vå

ningens södra fönsteröppning var sedan länge 
försvunnet och i öppningens sidor hotade 
hängande stenmassor att trilla ner (fig. 2 ) . 

Borghusets långsidor var, liksom gavlarna, 
i behov av rensning. Armtjocka grenar och 
mängder av gräs och örter växte i murarna 
och hotade att spränga bort stora partier. 
Här skulle också vissa omfognings- och för
stärkningsarbeten göras. 

Borgen genomgick en omfattande restaure
ring i etapper mellan 1927 och 1933 under 
E. Lundbergs och Nils-Gösta Sandblads led
ning. Då förstärktes och rekonstruerades stora 
partier av den östra gaveln, långsidorna, 
västgavelns insida samt de övre två våning
arna i västra fasaden. Dessa arbeten var av 
hög kvalitet och har i stort sett hållit bra. De 
partier, däremot, som då inte ansågs vara i 
akut behov av förstärkningar har under de 
följande 40 åren kraftigt försämrats. De de
larna var alltså 1972 i omedelbart behov av 
lagningar. 

Då restaureringen skulle påbörjas saknades 
detaljerade uppmätningsritningar. Sådana 
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Fig. 1. Västra gaveln före 
restaureringen. Foto Vård
sektionen, Riksantikvarie
ämbetet, 1972. — The west 
gable before restoration. 

Fig. 2. ös t ra gaveln före 
restaureringen. Foto förf. 
1972. — The east gable 
before restoration. 
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Fig. 3. Manuellt utförd ritning över västra gavelfasaden, 
gable. 

Manual drawing of the fagade of the west 

var ett absolut krav inför de komplicerade 
lagningsarbeten som förestod. 

På ett tidigt stadium framkastades från 
Riksantikvarieämbetets sida tanken att göra 
Månstorpsprojektet till ett metodiskt experi
ment vad uppmätningsmetoden beträffar. Vi 
beslöt att göra en manuell uppmätning av 
den västra gavelfasaden, som nu alltså var i 
störst behov av lagning. Den östra fasaden 
skulle däremot mätas fotogrammetriskt av 
Gunnar Redelius. 

På ritningen över västfasaden mättes varje 
sten in i skala 1:20. Det anser jag vara mins
ta möjliga skala för att få en användbar ar
betsplan. Alla iakttagelser noterades med oli
ka symboler och färger på planen (fig. 3 ) . 

Själva uppmätningen tillgick så att ett antal 
våglinjer lades ut över fasadbredden. Av
stånden mellan linjerna varierade på grund 
av att de måste anpassas till byggnadsställ
ningen. Det översteg dock aldrig 3 meter. I 
gråstenssockeln vid markplanet hade ett an
tal punkter märkts av på den nedre våglin
jen. Dessa punkter låg inte på jämna metrar 
från varandra på grund av att sockeln be
stod av olika stora gråstenar och de stålspikar 
som punkterna markerades med fick slås in 
där så var möjligt. Dessa punkter blev baser 
för de lodlinjer som sedan drogs upp över 
hela fasaden. På detta sätt skapades ett rut-
system, anpassat efter förutsättningarna. På 
varje tegelsten mättes två punkter in efter 
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Fig. 4. Fotogrammetriskt utförd ritning över östra gavelfasaden. — Photogrammetric drawing of the fa
sade of the east gable. 

rutsystemet. Gråstenar mättes in med det an- visst avstånd från varandra och från fasaden, 
tal punkter som stenarnas utseende krävde. Med hjälp av dessa bilder och ytterligare 

östfasadens uppmätning tillgick så att specialapparatur gjorde han sedan en fasad-
Gunnar Redelius fotograferade fasaden med ritning i skala 1:40 (fig. 4 ) . 
en specialkamera från två punkter på ett Tidsskillnaden mellan de båda metoderna 
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Fig. 5, ös t ra gaveln ef
ter restaurering. Foto förf. 
1977. — The east gable 
after restoration. 

Fig. 6. Västra gaveln ef
ter restaurering. Foto förf. 
1974. — The west gable 
after restoration. 
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blev givetvis avsevärd. Redelius' arbetstid i 
fält uppgick till några timmar. Arbetstiden 
vid ritbordet efteråt kan jag bara gissnings
vis uppskatta till något längre än den tid jag 
behövde för att renrita min fältritning. 

Arbetstiden i fält för att göra en detaljerad 
uppmätning av västväggen var 33 dagar. I 
denna tid ingick då även arbetsledning av 
en styrka på mellan 4 och 8 man samt över
vakning av de rensningsarbeten som påbör
jats. I uppmätningstiden ingick också genom
fotografering av alla viktiga detaljer i mur
verket. Tidsmässigt vann alltså den fotogram
metriska metoden. I Månstorps fall var det 
dock så lyckligt att uppmätningen av västra 
gaveln kunde göras samtidigt med att andra 
arbeten i ruinen pågick. Någon rättvis eko
nomisk jämförelse är därför inte möjlig. 

En jämförelse mellan måttriktigheten hos 
de båda ritningarna är inte oväsentlig. Den 
manuellt utförda ritningen hade en felmargi
nal på mellan 5 och 8 cm på hela bredden 
respektive höjden. Den fotogrammetriskt 
gjorda ritningens felmarginal var betydligt 
större. På den sträcka som jag hade möjlig
het att kontrollera, gavelbredden, slog rit
ningen fel med närmare 40 cm. Detta fel kan 
troligen förklaras med att den östra gaveln 
är svängd och geometriskt utgör ett cirkel
segment. Denna rundning medförde även att 
öppningarna och blinderingarna i fasaden 
tecknades i perspektiv, vilket naturligtvis 
medför svårigheter att läsa ut absoluta mått 
av t.ex. fönsteromfattningarnas storlek ur 
ritningen. Vad beträffar mängden av infor
mation om murverkets detaljer så distanse
rade sig den manuella metoden klart. Rit
ningen utgjorde i samma ögonblick som den 
sista stenen mätts in ett färdigt underlag för 
ett restaureringsförslag. Den fotogramme
triskt utförda ritningen utgjorde i det ögon
blick den var utritad ett underlag för en tids
ödande genomgång av murverket. Först där
efter kunde den anses ge tillräcklig informa
tion för ett restaureringsförslag. Det betyder 
alltså att tidsvinsten för den fotogrammetris
ka ritningen krymper. 

Valet av en manuell metod för den västra 
gaveln och en fotogrammetrisk för den östra 

var inte slumpartat. Det stod från början 
klart att den västra gaveln var i behov av en 
mycket noggrann antikvarisk genomgång in
nan murningsarbetet kunde påbörjas. Vad 
den östra gaveln beträffar var det som 
nämnts partiet kring portalen som skulle åt
gärdas (fig. 5) . Detta parti mättes senare 
upp manuellt då det visade sig att den foto
grammetriskt gjorda ritningen inte var till
räckligt detaljerad. 

Ett omvänt förfaringssätt, dvs. med en ma
nuell uppmätning av den östra och en foto
grammetrisk av den västra, hade tekniskt sett 
varit fullt möjligt, men inte försvarbart. Dels 
hade en byggnadsställning måst uppföras 
även på östgaveln, dels var syftet med upp
mätningen av östgaveln framför allt att få en 
måttriktig fasadritning och inte att göra en 
minutiös genomgång av murverket. Syftet 
med uppmätningen av västra gaveln var där
emot just att göra denna noggranna genom
gång. Här hade det kronologiskt omvända 
förfaringssättet, alltså med ritningen klar 
först och murdissektionen sedan, varit olämp
lig. På en med fotogrammetrisk metod ut
formad ritning finns inte utrymme att mar
kera alla de detaljer som med stor sannolik
het upptäcks vid en efterföljande murge
nomgång. Ett icke önskvärt kladdande med 
onödig text och överritning blir följden. För 
att sedan ur detta åstadkomma ett restaure
ringsförslag skulle troligen krävas en omrit-
ning. 

Jag ska här nämna några iakttagelser från 
uppmätningen av Månstorpsgaveln som knap
past varit möjliga att upptäcka och tolka på 
en fotogrammetriskt gjord ritning: 

I den frilagda murkärnan kunde en värde
ring av utstickande koppstenar göras, dvs. att 
d d var möjligt att bestämma vilka tegel som 
ursprungligen fortsatt ut i murlivet och vilka 
som enbart suttit som bindningar i murkär
nan. Med denna kunskap var det möjligt att 
rekonstruera förbandet med en säkerhet på 
uppskattningsvis 90 %. Genom lika noggran
na iakttagelser av murkärnan kring andra 
våningens fönsteröppningar kunde dessa med 
stor säkerhet rekonstrueras. 

I det bevarade tegelmurlivet noterades oli-
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ka fogstrykningsmetoder liksom olika tegel-
storlekar. Detta kan tolkas så att byggnaden 
uppförts i etapper. Svaga färgspår i några 
fogar tyder på att fasaden varit målad. 

Täljstenar förekom på olika höjder i bygg
naden, dels synliga i gråstenssockeln och dels 
som fyllning i murkärnan. Stenarna, av vilka 
flera är profilhuggna, är sekundärt använ
da i Månstorp. De tillhörde troligen de tälj-
stensändningar, som genom byggherrens för
sorg (Eske Bille var länsherre i Bergen) skep
pades från Bergen till Danmark. På ett foto
grafi kan man inte skilja en täljsten från en 
gråsten. 

En stötfog, som feltolkats vid lagningen på 
1930-talet, ledde till att gavelröstets nedre 
avslutande " t rappa" delvis kunde rekonstru
eras. Till detta kan fogas ytterligare några 
exempel på felaktigheter vid murningsarbe-
tet från förra lagningen, som nu kunde åt
gärdas: Ett blinderingsfält på fjärde våning
en hade inte avslutats utan murlivet hade 
skrånats ut och fortsatte i förband trots att 
d d i bakomliggande murkärna fanns tydliga 
spår av en stötfog. Detta rättades till. Ett rull-
skift hade inte kragats ut som det borde utan 
lagts på linje med avvittrade stenar i samma 
skift, osv. (fig. 6 ) . 

De här upptagna exemplen på för restau
reringen viktiga och i några fall oumbärliga 
iakttagelserna hade teoretiskt kunnat göras 
även om fasaden mätts fotogrammetriskt. 
Min bedömning är dock att riskerna för att 
missa viktig information då blivit större. 

Det råder alltså ingen tvekan om att me
todvalet i Månstorps fall var riktigt. Den 
västra, mycket trasiga, gaveln hade varit 
olämplig att mäta upp med kamerans hjälp. 
Den östra gaveln skulle framför allt doku
menteras och här var den fotogrammetriska 
metoden, av tidsskäl och av ekonomiska skäl, 
att föredra. 

Avslutningsvis kan jag ur Månstorpsmate-
rialet dra den allmängiltiga slutsatsen att syf
tet med den tänkta uppmätningsritningen 
måste vara alldeles klarlagt före och vägle
dande för metodvalet. 
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