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Förord

Varför ser vissa medeltidskyrkor så övertygande ålder
domliga ut, medan andra genast upplevs som nutida?
Vilken betydelse har materialval, ytskikt och utformning
av detaljer för upplevelsen av en gammal byggnad?
Denna skrift försöker ge svar på dessa frågor.
Författaren, Lotta Gustafsson, arkitekt med projek
tering och forskning som huvudsakligt arbetsområde,
har undersökt tjugo medeltida kyrkor för att se hur
de förändrats utvändigt under 1900-talet. I studien
undersöktes särskilt hur förändringar i spåntillverkning,
putsstruktur och möten mellan plåt och puts påverkat
helheten. Undersökningen, som utfördes som licentiat
arbete vid avdelningen för Arkitekturhistoria, Kungliga
tekniska högskolan i Stockholm, redovisas i denna skrift
i något omarbetad form.
Syftet med skriften är att skapa medvetenhet kring
betydelsen av små förändringar i material och ytskikt
samt peka på värdet av att använda äldre hantverks
teknik vid underhåll och restaurering av våra gamla
kyrkobyggnader. Skriften riktar sig främst till för
valtare, projektörer, antikvarier och naturligtvis till
hantverkare som utför det byggnadsvårdande arbetet.

Riksantikvarieämbetet
Marianne Lundberg

Inledning

Varför ser vissa medeltida kyrkor så övertygande ålder
domliga ut, medan andra genast upplevs som nutida?
Denna fråga ställde jag mig efter några år på Riks
antikvarieämbetet under 1990-talet, då jag samlat på
mig ett större referensmaterial av medeltidskyrkor. Mitt
intresse handlade från början om den hotbild jag såg 
de gamla kyrkorna berövade, oavsiktligt och kanske
omedvetet, sin ålderdomliga karaktär genom okänsliga
ingrepp och tillägg. Jag ville få en förklaring till de
handlingar och värderingar som låg bakom.
Vad hade egentligen hänt med kyrkorna utvändigt
under 1900-talet, och hur såg förändringarna ut ställt i

Min metod är att studera de mindre åtgärderna för att
förstå förändringstendenserna, i stället för att studera de
stora och uppmärksammade fallen - de som varit bety
delsefulla för restaureringsideologin. Det är en under
sökning av förändringar generellt, men med fokus på de
utvändiga ytskikten och materialen.

relation till tidigare förändringar? Det mönster som jag
så småningom började skönja gällde dock inte bara
medeltidskyrkorna, det kunde även överföras på annan
äldre bebyggelse. Det var någonting i detaljerna - i varje
liten del - i putsens ytstruktur, i plåtdetaljernas utform
ning, i materialmöten. Efterhand blev det alltmer tydligt
hur dessa utvändiga detaljer och ytstrukturer kunde tids
bestämmas. Jag såg också paralleller till byggnader upp
förda under olika perioder av 1900-talet.
Våra medeltida kyrkor är ett kulturarv som hunnit
utvecklas under ett årtusende genom en växelverkan
mellan lokal förvaltning och central styrning. En studie
av medeltidskyrkor ger därför ett långsiktigt perspektiv
på byggandet. Under 1900-talet har de varit föremål för
omfattande underhålls- och reparationsarbeten som ofta
delfinansierats med allmänna medel; genom rikskollekt
vid 1900-talets början, med s.k. arbetsmarknadsmedel
under 1970-talet och med kyrkofondsmedel under sena

genom förlängning österut. Fem av kyrkorna är uppför
da under folkungatiden (1250-1350). De är salkyrkor,
förutom en av dem, som har ett smalare rakt avslutat kor.
De övriga sex kyrkorna är uppförda under senmedel
tiden, också de som salkyrkor.
Kyrkorna har genomgått en bel del förändringar
under medeltiden. Senare förändringar fram till 1900 har
i fjorton av ky rkorna i huvudsak gällt förstoringar och
nyupptagningar av fönster samt förnyelse av ytskikt på
tak och murar. Följaktligen hade dessa fjorton kyrkor vid
1900-talets början såväl sin medeltida planform som
yttre gestalt i stort sett bevarad. Kyrkorna i studien föl 
jer därmed det förändringsmönster som är avläsbart för
hela landskapets medeltidskyrkor. 1
Några av kyrkorna har under 1900-talet varit utsatta för
relativt omfattande förändringar. Flertalet har underhållits
med det vi kallar "traditionella material och metoder",
medan ett fåtal kyrkor i princip inte har förändrats sedan

re delen av 1900-talet. För att kunna ta ställning till
ingreppen behöver vi kunskap om vad som har gjorts,
varför och hur man gått till väga. Därför finns speciella
skäl till en granskning av 1900-talets byggnadsvårdande
arbeten på kyrkorna. De har hittills
undersökts i endast ringa omfattning.

1900-talets början. Projekteringarna har utförts av olika
konsulter. Det finns exempel på antikvariska restaureringar,
mer ingenjörsmässiga arbeten samt restaureringar där arki
tekterna velat sätta sin egen prägel på kyrkorna. Av ovan
nämnda skäl är dessa uppländska medel
tidskyrkor därför lämpliga att studera.

Jag har valt att undersöka tjugo kyrkor i Uppland. De
har en relativt likartad bakgrund. De är alla uppförda
under medeltiden. Fem kyrkor är romanska med långhus
och smalare kor försett med absid. Troligen har ytterli
gare fyra kyrkor ursprungligen haft smalare kor med
absid, men de har senare under medeltiden byggts om
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Beskrivning av projektet

Syfte
Studien är en undersökning av förändringar i medeltida
kyrkor i Uppland - förändringar orsakade av underhåll
och restaurering under 1900-talet. Undersökningen gäl
ler förändringar generellt, men betoningen ligger på
utvändiga material och ytskikt. Det är en studie av vad
som har gjorts, hur man har gått till väga och varför.
Syftet har framförallt varit att skapa medvetenhet
kring betydelsen av små förändringar i material och
ytskikt samt att presentera metoder att tolka och analy
sera en byggnads exteriör - dels genom närgångna
studier av detaljer och ytskikt, dels genom analys av
byggnaden som helhet. I studien har särskilt undersökts
hur förändringar i spåntillverkning, putsstruktur och
möten mellan plåt och puts påverkat helheten.
Sambandet mellan en historisk byggnads gestalt
och hantverksmässigt utförande har i tidigare under
sökningar fått mindre uppmärksamhet. Min förhopp
ning är att denna studie skall bidraga till att skapa en
medvetenhet kring betydelsen av an använda äldre
hantverksmetoder vid underhåll och restaurering av
historiska byggnader.

Bakgrund och frågeställningar
Omställningen av byggnadsverksamheten under 1900
talet och den betydelse som denna förändringsprocess
haft för medeltidskyrkorna utgör en viktig bakgrund till
undersökningen. De värderingar som ligger bakom fas
tighetsförvaltningen och det antikvariska ställnings
tagandet bidrar också till bakgrunden.
OMSTÄLLNING AV
BYGGNADSVERKSAMHETEN
En framträdande byggnadshistorisk faktor, inte bara i
Sverige utan i hela västvärlden, är den gradvisa omvand
lingen av byggnadsverksamheten under 1800-talet men
framför allt under 1900-talet, från hantverksproduktion
till industriell produktion. Antalet förtillverkade bygg
delar och nya material från byggindustrin har ökat.
Uppförandet av nya byggnader har aJltmer fått karaktä

ren av monteringsarbete. Denna utveckling har dock inte
varit linjär utan kan mer beskrivas som en vågrörelse.
Under 1900-taJets första årtionden var intresset stort för
äldre byggnadsmaterial och hantverksmetoder medan de
under 1960-talet i många fall försvann. Under senare
delen av seklet hade pendeln åter svängt, så att äldre
material och hantverksmetoder värderades alltmer posi
tivt av samhället.
Men förändringsprocessen inom byggandet har trots
allt inneburit att hantverket inte har efterfrågats i den
utsträckning att det har kunnat upprätthållas fullt ut, i
synnerhet inte i produktionen av nya byggnader. De
antikvariska företrädarna har under hela perioden arbe
tat aktivt med att mildra effekterna av denna omställ
ning, men byggbranschen har ändå i värderingar framför
allt varit inriktad på nyproduktion. Det finns t.ex. ingen
skriven branschpraxis för bevarande som motsvarar
AMA.2 Detta är kanske i och för sig inte önskvärt, men
det tyder ändå på att man inte funnit det angeläget att
genom centralt utgivna föreskrifter peka på ett önskvärt
förhållningssätt. Parallellt med denna marginalisering av
hantverket, som skett under vissa perioder, har insyn och
inflytande över det som skall utföras på byggplatsen allt
mer flyttats över från bygget till progran1- och projek
teringsskedet.
I omställningen av byggnadsverksamheten ligger
också knutet en allt "dyrare tid". I den hantverksmässiga
byggproduktionen var det inte arbetstiden som kostade
pengar utan materialet. Med stigande arbetslöner och
minskade materialkostnader har läget blivit det omvända.
Denna förändring, som inleddes redan kring första
världskriget, har inneburit en strävan att effektivisera
arbetsprocesserna. Omställningen har också påverkat
värderingarna hos de olika aktörerna vilket medfört att
praxis förändrats när det gäller materialhanteringen.
Med bakgrund i ovanstående utgör följande fråge
ställning en viktig utgångspunkt för studien: Vilken
betydelse har hantverkets marginalisering och strävan
att effektivisera arbetsprocesserna haft för de arbeten
som utförts på kyrkorna?

Il

VÄRDERINGAR
Tidigare hörde mindre arbeten till det ständigt återkom
mande underhållet. Det kunde gälla utbyte av rötska
dade spån på taken eller putslagningar och avfärgningar.
Man deltog från socknen också med dagsverken och
materialleveranser, åtminstone fram till 1800-talets förra
del. TiU följd av bl.a. kostnadsutvecklingen och högre
krav på arbetsskydd under 1900-talet, har dessa till
synes enkla reparationsarbeten blivit alltmer komplice
rade och ekonomiskt betungande för församlingarna.
När det varit aktuellt att underhålla eller bygga om
kyrkan har man vänt sig till de antikvariska myndig
heterna för att få råd, och för att söka tillstånd till an
utföra reparations- och underhållsarbeten. År 1920 till
kom det skydd för kyrkornas kulturhistoriska värde som
har varit styrande vid förvaltn ingen under en stor del av
1900-talet.3 I lagtexten fanns en formulering om att
underhållsarbeten inte borde innebära att byggnaden sat
tes i ett skick som om den vore ny. 1 stället skulle kyr
kans ålderdomliga karaktär och patina i möjligaste mån
lämnas orörd.
Dessa två begrepp hade tagits bort när 1920-års kun
görelse (och 1942-års förordn ing; angående vården av
vissa kyrkliga inventarier) ersattes 1989 av 4:e kap.itlet i
Kulturminneslagen. Begreppen blev svåra att hantera
vid värdering av t.ex. funktionalismens byggnader. I den
nya lagen gavs begreppet kulturhistoriskt värde en
central betydelse. Hur detta värde definieras och
beskrivs är avgörande för lagens styrka.
Från och med J918 ställdes krav att de arkitekter,
som anställdes inom Byggnadsstyrelsen och som skulle
arbeta med de historiska byggnaderna, skulle ha veten
skaplig kompetens inom det kulturhistoriska området. 4
Under 1930-talet etablerades landsantikvarieorganisa
tionema och inom kulturminnesvården uppträdde en ny
yrkeskår; antikvarierna, som bl.a. hade att bevaka de
kulturhistoriska värdena.5 De var utbildade främst inom
konstvetenskap och värderade möjligen inte byggandets
teknik- och materialhistoria lika högt. Under samma
period vände sig många av arkitekterna bort från de kul
turhistoriska frågorna. Det gällde också inom arkitekt
utbildningen, där arkitekturhistoria fick en underordnad
betydelse.
Det var under 1950-talet och fram till 1970-talets
mitt som restaureringsverksamheten i kyrkorna var som
intensivast, i synnerhet utvändiga arbeten. Perioden
sammanföll med den genomgripande omvandlingen
av byggnadsverksamheten, vilken också påverkade kon
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sulternas värderingar. Kanske innebar den konsthisto
riska inriktningen bland många antikvarier i kombina
tion med många arkitekters hållning till och intresse för
ny teknik, att historiskt källmaterial under denna period
gick förlorat.
På 1970-talet hade restaureringssynen omformats
med inspiration från bl.a. restaureringen av Skoklosters
slott på 1960- och 1970-talet. Det förändrade synsättet
har kommit att prägla det sena 1900-talets byggnadsvår
dande arbete. Byggnaderna, i alla sina delar, har alltmer
kommit att betraktas som historiska källmaterial.
Byggnadsmaterial som tidigare inte undersökts och ana
lyserats i någon större omfattning, t.ex. yngre putsmate
rial, har lyfts fram och fått betydelse för tolkning och
kunskapsuppbyggnad inte bara kring materialsamman
sättningen men också för kunskap kring arbetsprocesser
vid tillverkning av materialet.6
Med bakgrund i ovanstående kan följande frågeställ
ning formuleras: Vilka är de värderingar som ligger
bakom beslut och agerande vid fastighetsförvaltningen
och det antikvariska ställningstagandet och hur har de
förändrat<; över tiden?

Källmaterial och tidigare forskning
KYRKORNA OCH ANNAT KÄLLMATERIAL
Följande kyrkor ingår som primärkällor i undersök
ningen; Alsike, Danderyd, Frösunda, Haga, Husby
Långhundra, Husby-Ärlinghundra, Knivsta, Lagga,
Lunda, Markirn, Norrsunda, Odensala, Orkesta, Skepp
tuna, Skånela, Täby, Vassunda, Vidbo, Östra Ryd och
Östuna. Ky rkorna ligger i Danderyds skeppslag,
Seminghundra härad, Ärlinghundra härad och Lång
hundra härad. (Figur I.)
Det är själva kyrkobyggnaderna med material och
ytskikt som utgör det viktigaste källmaterialet. Kyrkorna
ligger samlade inom ett område som sträcker sig från
Lagga i norr till Danderyd i söder. Samtliga är publice
rade som monografier i serien Sveriges kyrkor.
Konsthistoriskt Inventarium. Verket började ges ut 1912.
De utvalda kyrkorna hör till de som publicerades tidigast
i serien, mellan åren 19 12 och .1928. Genom valet av
denna grupp tidigt publicerade kyrkor har jag fått till
gång till ett noggrant dokumenterat material från en väl
avgränsad tid. Övrigt källmaterial är äldre fotografier
och skriftligt material i Antikvarisk-topografiska arkivet
(ATA) i Stockholm och i kyrkoarkiven.
Inventeringen av kyrkorna för monogratiserien
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1. Alsike kyrka
2. Danderyd kyrka
3. Frösunda kyrka

12.

4. Haga kyrka

13. Orkesta kyrka

5. Husby-Långhundra kyrka

14. Skepptuna kyrka

6. Husby-Ärlinghundra kyrka

15. Skånela kyrka

7.

16. Täby kyrka

Knivsta kyrka

8. Lagga J...')'rka

17. Vassunda kyrka

9. Lunda kyrka

18. Vidbo kyrka

10. Markim kyrka

19. Östra Ryd kyrka

11. Norrsunda kyrka

20. Östuna kyrka

Figur I. Karta över de uppländska medeltidskyrkoma
hämtad ur Ann Catherine Bonniers avhandling
Kyrkorna berättar, Upplands Kyrkor 1250- 1350. De i
studien ingående kyrkorna är markerade med svart och
numrerade.
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utfördes av ett antal yngre konsthistoriker och arkitekter
efter en på förhand uppgjord plan. Den in nefattade
arki vsökningar, framför allt i k yrkoarki ven, samt
beskri vningar och ritningar av kyrkorna. Sveriges kyr
kors dokumentationer är i allmänhet till förlitliga även
om de äldsta volymerna, som det här handlar om, är mer
kortfattade än de som kom senare.
Andra skriftliga källor är Erik Lundbergs redovis
ning av Mälardalens äldsta stenkyrkor i Byggnads
konsten i Sverige under medeltiden 1000-1400 ( 1940).
Östtornskyrkorna i Skånela, Norrsunda och Husby
Ärlinghundra får av Lundberg stor uppmärksamhet. Han
behandlar kyrkornas byggnadsteknik, och inkluderar då
även takkonstruktionema.
Ann Catherine Bo nnie rs avhand ling Kyrkorna
berättar. Upplands kyrkor 1250-1350 ( 1987) behand
lar framför allt kyrkor uppförda under folkungatiden .
Inledningsvis ges e mellertid en översik t över de upp
ländska kyrkobyggnaderna under he la medeltiden.
Beto ningen ligger framför allt på planform och mur
verk medan takkonstruktionerna behandlas mer över
siktligt.
RESTAURERING
I Ola Wetterbergs avhandling Monument och miljö.
Perspektiv på det tidiga 1900-talets byggnadsvård i
Sverige (1992) beskri vs hur de kulturhistoriska aspek
terna vann insteg inom byggnadsvården. Konflikten
mellan arkitekter och antikvarier behandlas, likaså de
båda yrkesgruppernas strävan att tillägna sig position
och uppdrag inom byggnadsvärden, som expanderade
under denna tid .
Siegrun Fernlund beskri ver omvandlingen av det
skånska kyrkolandskapet under 1800-talet i sin avhand
1ing "ett Herranom värdigt Tempel" Kyrkorivningar och
kyrkobyggen i Skåne 1812- 1912 (1982). Där behandlas
de rnoderniseringsbehov invändigt som förelåg i kyrkor
na under 1900-talets första årtionden, men också frågor
rörande tekniska problem som läckande tak, insekts
angrepp i taksto lar och fönsterbågar i dåligt skick bero
ende på eftersatt underhåll.
I Anna Elmen Bergs avhandling Fem ödekyrkor i
Norrland ( 1997) redovisas fem ödesocknars nybygg
nads- och restaureringsproj ekt vid 1900-talets början.
Elmen Berg redovisar de vägledande restaureringsprin
ciperna och hur genomförandet såg ut i praktiken. Dessa
kyrkor var inte församlingarnas ordinarie gudstj änst
lokaler. För fi nansiering av proj ekten förl itade man sig i
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fl era fall på medel från den statliga kulturminnesvården
ocb privata donationer.
Arkitekt O ve Hidemark har i en mängd olika sam
manhang bidragit med aspekter på 1800- och 1900
talets restaureri ngar. Han har i egna restaurerings- och
nybyggnadsprojekt spridit sin kunskap om byggnads
teknik och material ur ett historiskt perspektiv. Som tidi
gare professor vid Konsthögskolans arkitekturskola,
avdelningen för Restaureringskonst, präglade han en
generation arkitekter till ett mer antikvariskt synsätt.
Ove Hidemark talar i boken Dialog med tiden ( 199 1) om
vad begreppet restaurering står för och om varje tids för
hållande till historien. Han refl ekterar över materiens
betydelse och menar att den getts en underordnad roll.
Här fi nns beröringspunkter med de studier av material
och ytskikt som görs i min undersökning.
Yictor Edman behandlar restaureringsideologi i
svenskt 1900-tal i sin avhandling En svensk restaurer
ingstradition. Tre arkitekter gestaltar 1900-talets
historiesyn ( 1999). Han beskri ver den svenska restaurer
ingskonstens utveckling genom att presentera Sigurd
Curman , Erik Lundberg och Ove Hidemark, deras verk
samhet och teoretiska arbeten. Dessa tre arkitekter, suc
cessivt verksamma efter varandra, bildar enligt Edman
en Linje i det svenska 1900-talets restaureringskonst.
Avhandlingen utgör en viktig bakgrund till mitt projekt,
som ju framför allt handlar om det faktiska utfallet.
HANTVERK, INDUSTRIALISERING OCH
TEKNOLOGISERING
Byggnadshantverket och dess industrialisering samt de
komplikationer, som denna förändring inneburit för föt-
valtningen av de historiska byggnaderna, har behandlats
i några statliga utredningar, i några uppsatser och som
bakgrundsbeskrivningar.
I Riksantikvarieämbetets rapport, Vå rd och under
håll av Gotlandskyrkor ( 1978:3), redovisas proble men
kring det utvändiga underhållet av kyrkorna. Bristen på
kunskap vad gällde äldre byggnadstekniker, ökade kost
nader för underhåll och en byggmarknad som i huvud
sak var inriktad på nyproduktion sågs som några orsaker
till problemen.
I utredningen Hantverk - Produktion med tradition
(l 98 1:2) från Statens Industriverk, behandlas de faktorer
som påverkat en utveckling mot en marginalisering av
hantverkskunnandet. I utredningen görs bl.a. en j äm
förelse mellan byggnadsyrkena förr och nu.
Byggandets utveckling från hantverk till ett industri

uppsatsen Hantverk, teknologi och
byggnadskultur - några reflektioner
kring träbyggnadsteknikens utveck
ling (I 982). Kerstin Barup redovisar
i boken Hantverket i gamla hus hant
verkets historia och industrialisering som inleddes
redan på sent 1800-tal, och som sedan fortsatte med för
nyad kraft från 1930- och 40-talet och framåt. lngmar
Holmström beskriver i sin licentiatavhandling Bygg
nadsteknik för lång livslängd (2000) ett byggande som

rapporten Takspån. Utredning inför
omläggning av taket till Norderöns
Kyrka 2000:5.
I s krifte n Kalkputs I ( 1984)
utgiven av Riksantikvarieämbetet,
redovisas en inventering av 220 puts
och avfärgningsarbeten utförda i
Sverige mellan åren 1960 och 1980. Den efterföljdes av
Kalkputs 2 ( I 984), som dels innehöll principie lla
utgångspunkter för omputsning av äldre byggnader, dels
en kunskapsöversikt samt en redovisning av forsknings
behov.

i århundraden baserades på hantve rk men hur en

Ewa Malinowski redovisar i sin avhandling Puts på

förändring inleddes redan på 1800-talet " i spåren av
den ingenjörskultur som utgjorde förutsättningen för
industrialismens framväxt".?
Slutligen beskriver Finn Werne i Tolv Hus. Bygg
nadsskick och tradition på den svenska landsbygden
( 1997) hur bondesamhällets samman flätning av bygg
n0adsskick och socialt liv så småningom kom att ersättas
med en byggnadskultur, vilken helt förvaltas av specia
lister som fått sin utbildning vid universitet och tekniska
högskolor, ingenjörsskolor och konstakademier.

gamla hus (I 992) hur teori och synsätt förändrats under
1900-talet beträffande puts och putsning.
I Riksantikvarieämbetets rapport Puts och fogning.
Rapport från ett seminarium den 10-1 1 september 1997
på Gotland, återges bl.a. en föreläsning av antikvarie
Aina Mandahl. Den handlar om äldre spritputs på skåns
ka kyrkor. Vidare behandlas spritputs i rapporten
Spritputs (1998:3), som är en hantverksdokumentation
som utförts vid Dacapo Hantverksskola i Mariestad.

elit organiserat arbete behandlas av
Peter Sjömar och Finn Werne i

MATERIAL OCH YTSKIKT
Vad gäller kunskap om de s.k. traditionella materialen
har Riksantikvarieämbetet genom åren utgivit skrifter.
De som haft betydelse som källmaterial för mitt arbete
är framför allt Järnplåt ( 1980), Spån ( 198 1), Fönster
( 1988) och Skiffertak ( 1998).
En redovisning av de takbärande konstruktionerna
ger Peter Sjömar i uppsatsen Romanskt och gotiskt 
takkonstruktioner i svenska medeltidskyrko r ( 1995).
Sjömars redogörelse har varit till stöd vid inventeringen
och tolkningen av de takbärande konstruktionerna i de
tjugo medeltidskyrkoma. Tak.konstruktioner behandlas
också i Ylva Sandins licentiatuppsats Verkningssätt hos
äldre trätakstolar i svenska kyrkor ( 1996). Arbetet är
framför allt en kunskapsöversikt över området och visar
på ett stort kunskapsbehov.
I boken Hantverket i gamla hus ( 1998), vilken
nämnts ovan, har kapitlet om Plåtslageri varit värde
fullt, bl.a. genom den beskrivning av förändringar i
utförande som där redovisas.
I en hantverksdokumentation utförd av elever vid
Dacapo Hantverksskola i Mariestad, redovisas den tradi
tionella tillverkningsmetoden av kluvna takspån och
kluven underlagsbrädning. Dokumentationen ingår i

Rapporten innehåller en redovisning av provytor av
spritputs. Syftet med provytorna var att beskriva vad
som skiljer en äldre spritputs från en "modern" . De puts
ytor som skulle "rekonstrueras" finns på några av de
tjugo medeltidskyrkoma i Uppland.
Till sist utgör många av de byggnader som jag mött i
vardagen och på resor i landet ett viktigt referensmate
rial. De avslöjar i material och ytskikt vad som hänt
under 1900-talet. Man kan säga att varje hus berättar e n
historia och jag har under lång tid samlat på hus och för
sökt tolka vad jag ser. I Byggnadsuppmätning, Historik
och Praktik skriver Peter Sjömar angående tolkning av
byggnader: "I uppgiften ligger att läsa byggnaden som
del bygge den en gång var, hur den blivit reparerad, hur
den blivit om- och tillbyggd, vad åldrandet medfört och
hur byggnaden använts."8

Metod
Undersökningen är en genomgång av tjugo medeltids
kyrkor där tillståndet vid 1900-talets början jämförs med
läget vid seklets slut. insamling, bearbetning och analys
av materialet har utförts med utgångspunkt i följande
fyra frågor: Vad skiljde kyrkorna åt utvändigt vid 1900
talets början jämfört med 1900-taJets slut? Vilka över
gripande typer av förändringar kunde utläsas? Hur
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representativa var de "små" förändringarna, dvs., för
ändringar i detaljer och ytstrukturer? Hur fördelade sig
förändringarna i material ocb metoder över tiden? De
byggnadsdelar och ytskikt som ingår i studien kan sägas
utgöra kyrkans "yttre hud". (Figur 2.)
I projektets tidiga skede, i en förstudie, utvecklade
jag metoder att systematiskt registrera, beskriva och för
medla de iakttagelser jag gjorde om kyrkornas tillstånd.
Inventeringen genomfördes för respektive kyrka efter
två typer av inventeringskort. På det första inventer
ingskortet dokumenterades tillståndet för byggnadsdelar
och ytskikt före respektive efter en större reparation.
(Figur 3, 4 på sida 18-19.)
På det andra kortet nedtecknades uppgifter från pro
jekteringar samt utlåtanden från antikvariska myndighe
ter i samband med tillståndsgivning. Slutligen noterades
det faktiska utförandet. I förstudien undersöktes sex
kyrkor.9
Det visade sig att arbetet med inventeringskort var
mer tidskrävande än vad som var rimligt med tanke på
det resultat det gav. I förstudien var dock inventer
ingskorten till stor hjälp.
I det fortsatta arbetet rationaliserades arbetsmeto
derna genom att jag i stäJlet förde in uppgifter från
inventeringen i tabeJJer och som skisser på lösblad kom
pletterade med fotografier.
När inventeringen var genomförd jämfördes de olika
förändringsprocesserna i kyrkorna med varandra.
Kyrkorna kunde t.ex. delas in i grupper beroende på hur
de kunde karaktäriseras utvändigt vid 1900-talets slut.
lnventeringsmaterialet kunde också användas till att få
fram en generell bild av kyrkornas yttre gestalt vid 1900
talets början jämfört med läget vid seklets slut.

Centrala begrepp
I undersökningen används två huvudbegrepp, nämligen
restaurering och underhåll. Restaurering står för större
förändringar. Underhåll syftar på vidmakthållande. När
jag använder begreppet restaurering menar jag de
ingrepp och åtgärder i en kulturhistoriskt värdefull
byggnad som medvetet gestaltats. Den medeltida kyr
kan har använts som bakgrund för arkitektens person
liga uttrycksvilja. I restaureringarna bar olika material
och metoder använts med högre eller mindre grad av
anslutning till de befintliga materialen i ytskikt och
stomme.
Med underhåll avser jag yttre (och inre) åtgärder
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som behövs för att byggnadens estetiska och tekniska
egenskaper skall bevaras. UnderhåJlet kan dels innefatta
åtgärder som måste upprepas, dels speciella åtgärder
som kan krävas för en rationell förvaltning. Underhållet
skall vara av det slag att byggnadens värde ocb karaktär
bibehåJls. 10
De antikvariska myndigheterna har definierat den
rådande synen på restaurering genom att använda
begreppet antikvarisk restaurering. En antikvarisk
restaurering innebär att det är byggnaden själv som
"dikterar villkoren" för de ingrepp som görs. Styrande är
de byggnads- och materialtekniska förutsättningarna.
Ingreppen bör vara få. Varken tillägg eller förändringar
bör göras. Reparationer bör ske "med de metoder och
material som användes när byggnaden uppfördes".
Denna definition innebär att man intar en restriktiv håll
ning till förändringar och tillägg i byggnaden.1 1
De antikvariska myndigheterna har även en annan
definition av underhåll än den jag valt. Man menar att
underhåll är "åtgärder som behöver vidtas kontinuerligt
eller i regelbundet återkommande in tervall för att bygg
nadens kondition och utseende skall vidmakthåJlas". För
att uppnå målet "vittnesbörd om gängen tids byggnads
skick" är kontinuerligt underhåll nödvändigt. 12
Enligt ovanstående definition hör begreppet under
håll nära samman med konservering. Konservering
innebär, enligt de antikvariska myndigheterna "att en
1
byggnad, byggnadsdel eller ett föremål säkras tekniskt
så att förfall hejdas utan att utseendet ändras eller pati
nan förstörs". 13
De antikvariska myndigheternas definition av be
greppet underhåll stämmer inte särskilt väl in på den typ
av arbeten som utförts på kyrkorna i undersökningen,
och sannolikt inte heller på underhållsarbeten i stort i
kulturhistoriskt intressanta byggnader. Målet "vittnes
börd om gången tids byggoadsskick" uppnås t.ex. inte.
Myndigbeternas definition av begreppet är ur antikvarisk
synvinkel strängare än vad det faJ...'tiska utfallet visar.
Med hantverksmässig byggproduktion menar jag ett
sätt att producera som innebär att hantverkaren utför
hela eller större delen av produktionsprocessen.
Produktionssättet är ofta arbetskrävande, med ett stort
inslag av manuellt arbete jämfört med det maskinella. I
en hantverksmässig byggproduktion krävs att hant
verkaren har en gedigen yrkeskunskap som ofta tar lång
tid att förvärva. I äldre tid innebar hantverksmässig
byggproduktion i allmänhet att tanke och handling var
knuten till en och samma byggprocess. 14

I

Med ett industrialiserat byggande menar jag ett byg
gande där såväl stomme som stomkomponenter, t.ex.
dörrar och fönster, men även ytskikt som puts och färg,
är tillverkade på fabrik. En långt driven industrialisering
av byggnadsverksamheten innebär att byggprocessen på
byggplatsen hälls ihop av projektledare och byggentre
prenör som samordnar ett stort antal leverantörer. Dessa
levererar, monterar och färdigställer byggnaden, tillsam
mans med entreprenörens grupp av speciaJarbetare. En
sådan byggprocess har mer likheter med hur man arbe
tar inom t.ex. bilindustrin än inom den hantverksmässiga
byggproduktionen. 15
Begreppet tradition står för överföring av kunskap.
Det som intresserat mig i det här arbetet är överföring av

Figur 2. Byggnadsdelar
och ytskikt som ingår i
undersökningen.
Omläggning av taktäck
ning innebär ofrånkomli
gen ingrepp i underlags
brädningen och ibland
även i takkonstruktionen.
Därför behandlas även
dessa byggnadsde/ar i
studien.

arbetsfonner från generation ti Il generation - här närmast
hantverksmässiga byggmetoder. Det är en överföring av
kunskap om hur olika material (ofta lokala) kan utnyttjas
till framställning av byggnadsmaterial, t.ex. tillverkning
av kluven och huggen takspån. Kunskapen överförs
genom ett nära samband mellan " lära" och "göra". 16
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läget efter 1970.
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Med praxis menar jag det vid ett visst tHlfälle veder

tagna sättet att göra arbeten på. Det kan t.ex. vara så att
gamla plåtdetaljerna från tidigt 1800-tal skall ersättas
med nya. Projektören föreskriver ett utförande enligt
gällande praxis, eftersom det är det vedertagna sättet att
utfonna plåt vid den tiden. Till utformningen är knutet
ett system av skrivna och centralt utgivna föreskrifter,
råd och anvisningar.
En synbarligen autentisk kyrka har en stor mängd
historisk material bevarat, t.ex. murverk som är fogat
med bruk som tillkommit under flera hundra år.
Materien svarar för en kontinuitet över tiden och ger
betraktaren möjlighet till en historisk upplevelse - under
förutsättning an denne kan förstå och tolka betydelsen
av vad han eller hon ser. Materien uppfattas också som
ett källmaterial och som sådant, kulturhistoriskt värde
fullt. En medeltidskyrka kan uppfattas som synbarligen
autentisk även om materien inte är historisk. Materialen
och detaljerna kan vara nya, men tillverkade och utfor
made i enlighet med äldre hantverksmetoder.
En omgestaltad kyrka har utsatts för mer genomgri
pande förändringar som ofta styrts av en medveten vilja
till förändring. Den omgestaltade kyrkan kan uppfattas
som &lderdomlig trots att material och ytskikt är nya och
utformade i enlighet med nutida praxis. Kyrkan ger en
bild av historien - estetiken är viktig och den atmosfär
som kyrkan utstrålar - utan att detaljer och ytskikt för

Slutligen följer här en genomgång av benämningar på
de olika putsstrukturer som förekommer i denna studie. 17
Med spritputs menas normalt en puts där ballastma
terialet innehåller dels finkornig sand, dels grövre kom
av ärtsingel eller krossad sten.IS Några av kyrkorna i
studien har puts med spritputsliknande utseende, men
till skillnad från en nonnal spritputs, består bruket här
enbart av ett finbruk och saknar följaktl igen ballast av
grövre kornstorlek.19 Jag har dock valt att benämna båda
dessa typer av puts för spritputs, även om uttrycket för
den senare putstypen inte är helt adekvat.
En stänkpurs består av ett fingraderat bruk som
påförs med stänkapparat eller spruta. Putstypen började

användas kring 1950-talet. Det har varit vanligt att man
renoverat gamla putsade fasader (såväl slätputsade som
spritputsade) med stänkputs.
Kvastade och slammade putsytor började användas i
början av 1900-talet. Genom dessa putstekniker ville
man åstadkomma en likhet med vittrade medeltida mur
verk. K vastad puts är en ytputs som förs på ett slätt put
sat underlag och som sedan bearbetas med t.ex. en grov
borste. En slamning innebär att ett lättflytande bruk
borstas ut med mjuk borste.
En slätputs kan vara slätad med slev, en medeltida

den skull är historiskt äkta. Men en omgestaltad kyrka
kan också uppfattas som modern till sin yttre gestalt i de
fall ytskikt och material är utformade efter nutida praxis
samtidigt som det hos arkitekten inte funnits någon strä

ytbehandling som använts för att efterlikna sten. Senare,
under 1600- och 1700-talet, var det vanligt att putsen
revs med e11 snut, liten rivbräda av trä. Putsen fick en
snutriven yta. Både en slevslätad och en snutad putsyta
följer murverkets oregelbundenheter.
Allteftersom kravet på jämnhet växte ersattes de
äldre putsbehandlingarna med brädriven puts. Den blev

van att gestalta något ålderdomligt.

vanlig från och med slutet på 1800-talet.
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Kyrkorna och tidigare förändringar

Kyrkor i Uppland under medeltiden
På 1000-taJet var stora delar av befolkningen i Uppland
kristnad. Troligen fanns åtminstone enstaka kyrkor
redan under denna tid, men de var av trä och kom efter
hand att ersättas med stenkyrkor. De äldsta bevarade
stenkyrkorna finns i dag som ruiner i Sigtuna (S:t Per,
S:t Olov, S:t Lars). De var monumentalbyggnader och
fick, vad gällde planform med centraltorn och kors
armar, inga efterföljare på landsbygden. Där uppfördes i
stället scenkyrkor med enklare plan. Framför allt är det
under tre perioder av medeltiden som stenkyrkobyggan
det var som intensivast i Uppland.20
FÖRSTA PERJODEN
Under den första perioden, från sene 1100-tal fram till
och med 1200-talets förra hälft, uppfördes ett sextiotal
romanska stenkyrkor. De äldsta av dessa sockenkyrkor
som bevårats har långhus och smalare kor med absid.
Ibland har kyrkorna rom placerade över koret, s.k. öst
tornskyrkor. Mycket talar för att många av de romanska
kyrkorna uppfördes på initiativ av de ledande samhälls
skikten; kungen, biskopen och män och kvinnor inom
överklassen. Särsk.ilt östtomskyrkoma har betraktats
som så pass exklusiva, att man ansett dem vara
kungs kyrkor.
ANDRA PERIODEN
Den andra perioden började vid 1200-calets mitt och
varade ungefär hundra år framåt. Det var en dynamisk
tid i Uppland som brukar kallas för folkungatiden. Den
nya stilen, gotiken, hade introducerats. Den påverkade
utformningen av sockenkyrkorna genom införandet av
salkyrkor, som var kyrkor med långhus försett med kor i
samma bredd som långhuset.
Under folkungatiden uppfördes ungefär lika många
nya gotiska stenkyrkor som det byggts stenkyrkor under
romansk tid, samtidigt som många av de äldre kyrkorna
moderniserades genom att elt äldre romanskt kor revs
och ersattes med ett salkyrkokor. Förutom den ovan
nämnda typen förekom också kyrkor med långhus och
smalare rakt avslutat kor. Under folkungatiden var det

också vanligt an kyrkorna försågs med sakristior. De
gotiska sockenkyrkorna karaktäriseras utvändigt ofta av
högre takfall och spetsigare gavelrösten jämfört med de
romanska sockenkyrkorna.
TREDJE PERIODEN
Den tredje perioden inföll under senmedeltiden då ytter
ligare ett antal salkyrkor byggdes. Till skillnad från de
äldre salkyrkorna hade dessa kyrkor ofta gavlarna för
sedda med blinderingar. Nästan alla de uppländska kyr
korna valvslogs under senmedeltiden, en förändring som
hade stor betydelse för kyrkorummets karaktär. Flertalet
kyrkor försågs också med vapenhus under den här
perioden.
MATERIAL OCH KONSTRUKTION
De romanska sockenkyrkorna uppfördes av gråsten i
skalmursceknik, den konstruktionstyp som var den van
ligaste för byggnader av sten under hela medeltiden.
Murarna bestod av ett yttre och ett inre skal med mellan
liggande fyllning av bruk ocb småsten. Gråsten använ
des även i de små och högt sittande fönstrens bågöpp
ningar. Ofta var murverket fogat med brelt utstrukna
fogar, ibland var fogarna markerade med kvaderrits för
att efterlikna kvaderhuggen sten. Elt antal av de romans
ka kyrkorna hade omfattningar till portaler och fönster
av huggen sandsten, likaså hömkedjor och ibland också
socklar.
Det stora flertalet sockenkyrkor hade troligen taksto
lar för plana brädtak. Denna romanska tak.stolstyp
bestod av en enke l murrem, bindbjälkar, taksparrar och
stödbe n, och ibland hanbjälkar. Bindbjälkarna utgjorde
bärningen för innertaket. Genom bindbjälken påverka
des murverket i huvudsak av vertikala krafter. Murarna
bar taket.
De flesta gotiska sockenkyrkor, som bevarats från
mitten och senare delen av medeltiden, är liksom de
romanska byggda av gråsten. Fogarna är brett utstrukna.
Kvaderritsning förekom under folkungatiden, om än mer
sporadiskt än under romansk tid. Endast ett tiotal upp
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ländska medeltida sockenkyrkor är uppförda av tegel.
De äldsta bevarade tegelkyrkorna i Uppland är
Mariakyrkan i Sigtuna och Skoklosters kyrka (cisterci
enserkyrkan i Sko). Troligen har tegel inte använts i de
uppländska sockenkyrkorna förrän efter 1250-talet, då i
bågöppningar och omfattningar och senare i gavelrösten
och valv.
I och med gotfäen infördes ett nytt ideal för hur

långhus och smalare kor med absid (Husby-Ärling
hundra, Markim, Norrsunda, Orkesta, Skånela). Av
dessa fem har tre torn i öster (Husby-Ärlinghundra,
Norrsunda, Skånela). Troligen har ytterligare fyra kyr
kor ursprungligen haft smalare kor med absid, men de

cakstolstyp, den gotiska takstolen, som kunde klara det
mer komplicerade kraftspelet mellan tak och murar som

har senare under medeltiden byggts om genom förläng
ning österut (Husby-Långhundra, Odensala, Skepptuna,
Vidbo).
Till den andra perioden hör fem kyrkor (Alsike,
Haga, Kni vsta, Lagga, Täby). De är uppförda som sal
kyrkor, med undantag av kyrkan i Haga, som har smala
re rakt avslutat kor.
Slutligen är sex kyrkor uppförda under den tredje

blev följden när bindbjälkarna utgick. Murarna fick den

perioden, dvs. senmedeltiden (Danderyd, Frösunda,

dubbla funktionen att både bära taket och genom de
dubbla murremmarna motverka de utskjutande krafterna
och hålla taket på plats. Följden blev att en ny konstruk
tionsdel infördes, den s.k. knäbocken, som samverkade
med muren via murremmarna. Den gotiska takstolen
kunde ibland också innehålla saxsparrar.
I några romanska kyrkor byggdes hell enkelt tak

Lunda, Östra Ryd, Östuna). Danderyds kyrka är dock i
sin nuvarande form från 1600-talet.22

kyrkorummet skulle gestaltas i volym. De platta bräd
taken kom att ersättas med valv, först av trä och så små
ningom av tegel. Denna rumsliga förändring krävde en

konstruktionen om så att den fick ett gotiskt verknings
sätt. Ofta innebar moderniseringen an murarna höjdes,
och på de nya murkrönen uppfördes en ny takbärande
konstruktion.
I många uppländska kyrkor var den gotiska takkon
struktionen under 1200- och 1300-talet formad till att ge
kyrkorummets tak en tunnvalvs- eller klöverbladsform.
Målningsdekorerad takpanel var spikad på en trästom
me, som i sin tur var spikad i takstolarna. Panel och
u·ästomme avlägsnades i samband med att kyrkorna
valvslogs med tegel under senmedeltiden. Ibland blev
rester kvar av trästommen (Härkeberga, Tensta, Tuna),
ibland återanvändes panelen som underlagsbrädning
(Häverö, Ärentuna).
Taktäckningen på de uppländska medeltidskykorna
utgjordes troligen i de flesta fall av spån, även om andra
taktäckningsmaterial kan ha förekommit, t.ex. munk
och nunnetegel, kopparplåt och blyplåt, det senare möj
ligen i enstaka fall på mindre byggnader. Ornerade vind
skidor och takryttare förekom på kyrkorna åtminstone
under mitten och senare delen av medeltiden. 2 1

De studerade kyrkorna under medeltiden
PLANFORMER
Fem av de nio kyrkorna i studien som uppfördes under
den första perioden räknas som romanska kyrkor med
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MATERIAL OCH KONSTRUKTION
Av de tjugo kyrkorna är arton i huvudsak uppförda av
gråsten i skalmursteknik medan de övriga två är byggda
av tegel (Alsike, Östra Ryd).
Rester av fogstruket murverk finns på vindarna i
åtminstone fjorton kyrkor. Skånela kyrka har kvader
ritsade fogar bevarade såväl utvändigt som invändigt.
Små romanska fönsteröppningar av sten med sol
bänkar av natursten eller skyddande skikt av puts finns
bevarade och är synliga från vapenhusvindarna i tre av
kyrkorna (Husby-Ärlingbundra, Odensala, Vidbo). På
sydfasaden på Skepptuna kyrka är flera generationer
fönsteröppningar synliga, bl.a. de med tegelomfattning
som togs upp i samband med att kyrkan moderniserades
till salkyrka under folkungatiden.
I Markim, Orkesta och Husby-Ärlinghundra kyrkor
finns rester av romanska takkonstruktioner kvar i tak
stolar som byggts om i samband med valvslagningen.
Spår som tyder på plana brädtak finns i hälften av kyr
korna. Det ärt.ex. invändig puts som slutar strax nedan
för murkrönen eller spik efter brädtak på undersidorna
av de kapade bindbjälkarna.
I sexton av de tjugo kyrkorna fanns vid 1900-talets
början medeltida takstolar med gotiskt verkningssätt. I
några få fall rörde det sig om romanska konstruktioner
som byggts om till gotiska (se ovan). Men de flesta hade
antingen tillkommit vid en modernisering av kyrkan
under medeltiden, då också murarna höjdes och på vars
krön de nya takstolarna restes, eller så uppfördes tak
konstruktionen i samband med nybyggnad, dvs. tak
stolarna är samtida med kyrkobyggnaden.

Under en period av medeltiden
hade troligen flertalet av kyrkorna
trävalv. Spår i form av rester av
trästomme eller utbredning av puts
efter valvformen finns i åtminstone
tre av kyrkorna (Lagga, Skepptuna,
Vidbo).
De flesta av kyrkorna i studien
var trol.igen spåntäckta under medeltiden, liksom spån
bör ha dominerat som taktäckning på de uppländska
medeltidskyrkorna generellt.
Underlagsbrädningen (spånbotten) utgjordes av
snedfasade brädor som tillverkats genom spräckning och

med stora stickbågiga eller rund
bågiga öppningar med stora rutor i
träspröjs. Fönsterombyggnaderna
medförde också en del putslagningar
eller omputsningar. Vidare kom sol
bänkarna, som varit täckta med
natursten eller puts, nu genomgåen
de att i stället täckas med järnplåt.
MURARNAS PUTS OCH AVFÄRGNING
Kyrkorna har slätputsats och kalkstrukits i omgångar
efter medeltiden och fram till slutet av 1700-talet. På
1600-talet putsades Alsike, Husby-Långhundra och

huggn.ing.
Taktegel av medeltida typ, s.k. munk- och nunne

Markim kyrkor. Under 1700-talet verkar det som om
putsning utvändigt var allmänt förekommande eftersom

tegel, har påträffats på vinden i Odensala kyrka. Fyndet
kan tyda på att kyrkan under någon period av medeltiden
hade taktäckning av tegel. Likaså kan den ursprungliga
betydligt flackare takvinkeln på sakristian i Knivsta
kyrka tyda på att ett annat taktäckningsmaterial än spån
använts, t.ex. blyplåt.23

det omnämns i åtminstone tretton kyrkor.
Kyrkan i Markim blev putsad och kalkad 1728.
Kyrkan var vid någon period avfärgad i gulrosa med
sockel markerad i varmröd kulör.26 Slätputsen på kyr
kan i Orkesta har haft två olika gula kulörer; i ett tidi
gare skede en ljust gult avfärgning och senare, en
avfärgning med mörkare gul kalkfärg.27 De äldsta upp

Förändringar fram till 1900

gifterna om putsning av Norrsunda kyrka är från 1760,
då hela kyrkan skulle putsas (rappas) och vitkalkas
såväl invändigt som utvändigt. 28 Kyrkan i Östra Ryd var
vid 1600-talets slut och ungefär sjuttiofem år framåt
avfärgad i en rosa ton med en och en halv meter hög
sockel målad i kraftigt rött, varefter den omputsades för

T CLLBYGGNADER OCH OMBYGGNADER
Under århundradena efter medeltiden fram till 1900 har
förändringarna varit få jämfört med den byggnadsverk
samhet som rådde under medeltiden. (Figur 5 på sida
24-25 och figur 6 på sida 26-27.) Vid endast sex av de
tjugo undersökta kyrkorna har större byggnadsarbeten
utförts efter medeltiden, förändringar som innebar
tilJägg i form av gravkor, korsarmar eller förstorade
kor.24. 25
Förstärkn.ingar och uppförande av nya takkonstruk
tioner har utförts i några fall efter bränder eller vid större
om- och tillbyggnader. Takkonstruktionerna har också
reparerats vid omläggningar av spåntäckningar. Det
finns emellertid ingen systematisk undersökn.ing i upp
ländska kyrkor om reparationer i äldre tid av takbärande
konstruktioner.
Under 1700-talet, men framför allt under 1800-talet,
ägde många fönsterförstoringar och nyupptagningar av
fönster rum. I åtminstone tolv av kyrkorna i studien för
storades fönstren och nya togs upp under 1800-talet.
Dessa ombyggnader förändrade kyrkorummen från att
vara slutna och dunkla till att bli praktiska och välbelysta.
Utvändigt innebar förändringarna att de äldre små öpp
ningarna med sina smårutiga blyinfattade fönster ersattes

första gången 1773.29 Kyrkan i Odensala blev också
" rappad" under 1700-talet, närmare bestämt år 1729,
och tillika " kalkslagen samt bestruken med röd tegel
färg och hwita ränder". En tolkning av beskrivn.ingen
kan vara att putsen målades som imiterande ett murverk
av tegel.
Fasaderna på Frösunda kyrka var troligen putsade
kring mitten av 1700-talet. Av ett visitationsprotokoll
från 1754 framgår att kyrkan behövde putsas utvändigt.
Under 1800-talets senare del bör den dock varit enbart
fogstruken, eftersom fogarna vid 1900-talets början
bestod av bruk i olika skikt och med olika sammansätt
ning, vilket tyder på att ett antal omfogningar utförts. 30
Kyrkan i Skepptuna var putsad under slutet av 1700
talet, men fogstruken med slätputsade omfattningar
åtminstone sedan 1868.
Det är under 1800-talet, eller möjligen redan under
sent 1700-tal, som en grövre typ av puts introducerades
på flertalet av kyrkorna, en s.k. spritputs. Den blev så
vanlig under 1800-talet att sjutton av kyrkorna i studien
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Figur 5. Kyrkorna vid 1900-talets början. Skraffering i
plan visar utbredning av medeltida murverk. Fjorton
kyrkor hade sin medeltida planform och yttre gestalt
kvar i stort sett intakt. Markering r respektive g visar
att det fanns romanska respektive gotiska takkonstruk
tioner kvar på vindarna. Vidare har noterats de fall där
kyrkorna troligen haft platt trätak och/eller trätunnvalv.
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vid århundradets slut var spri1putsade. Spritputsen
kombinerades med slätputs för att skapa konlraster 
fasaderna spritputsades medan hörn och omfallningar
kring fönster och portaler slätputsades.
Denna spritputs bör ha betraktats som "modern"
under 1800-talei och kring 1900. men kom att få en
lägre ställning in på 1900-talet. Denna förändring i syn
sätt avspeglar sig, som vi skall se längre fram , på de
utvändiga putsarbetena som utfördes på kyrkorna.
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UNDERHÅLL AV TAKTÄCKNING
Med några få undantag har spån dominerat som taktäck
ningsmaterial fram till 1900. Av räkenskaper från de
senaste århundradena framgår att spåntäckni ngarna
reparerades och tjärades i omgångar. Rödtjärning av
spån verkar ha varit relativt vanligt förekommande
under vissa perioder. Rödtj ärade spån sitter kvar på
masterna på klockstaplarna vid Haga och Husby
Ärlinghundra kyrkor. Från vapenhusvinden i Norrsunda
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kyrka syns rinningar av rödtjära på långhusmuren. 1
samma kyrka har fynd påträffats av äldre rödtjärad spån.
Vidare är den gamla spåntäckningen över sakristian i
Alsike kyrka rödtjärad. Taket är sedan 1800-talets mitt
täckt med järnplåt. Kyrkans taktäckning av nylagda spån
rödtjärades på 1620-talet; troUgen med en blandning av

De äldsta kyrkorna i studien, de som uppfördes
under sent 1100-tal till 1200-talets första hälft, försågs
med takstolar av romansk typ. Kyrkorummet var i dessa
tidiga kyrkor försett med platt brädtak som spikats i tak
stolarnas bindbjälkar, eller så var takstolarna synliga
inne i rummet.

tjära och rödfärg.
Om rödtjärning vittnar också de i räkenskaperna
ständigt återkommande noteringarna beträffande under
håll på de spåntäckta bogårdsmurarna. Åtminstone fem
ton kyrkor hade i äldre tid spåntäckta bogårdsmurar.
Omkring 1900 hade ingen av kyrkorna i studien
bogårdsmurarna spåntäckta.

Så småningom infördes ett nytt ideal för hur kyrko
rummet skulle gestaltas. Valv slogs av tegel. Bind
bjälkarna i den romanska takkonstruktionen kapades
och en ny takstolstyp, den gotiska, utvecklades som bätt
re klarade det mer komplicerade kraftspelet mellan tak
och murar som blev följden när bindbjälkarna utgick. De
kyrkor som uppfördes senare under medeltiden valv

Andra taktäckningsmaterial än spån var tegel och

slogs redan från början. Under en period av medeltiden
hade troligen flera av kyrkorna trävalv.

plåt. Kyrkan i Danderyd hade under 1600-och 1700-talet
taktäckning av tegel, som var fogstruket på undersidan
med kalkbruk med inblandning av nöthår. Takteglet
ersattes dock 1883 med spåntäckning. Kyrkan i Östra
Ryd hade sedan 1600-talets slut järnplåt som taktäckning
och kyrkorna i Markim och Orkesta fick sina spåntäck
ningar ersatta med korrugerad plåt vid 1800-talets slut.

Sammanfattning av kyrkorna före 1900
Av de tjugo kyrkorna var arton uppförda av gråsten i
skalmursteknik, medan de övriga två var byggda av
tegel. Murarna bestod av ett yttre och ett inre skal med
mellanliggande fyllning av bruk och småsten. Ofta var
murverket fogat med brett utstrukna fogar, ibland var
fogarna markerade med kvaderrits för att efterlikna kva
derhuggen sten. Fasaderna hade efter medeltiden slät
putsats och kalkstrukits i omgångar.
Under 1800-talet eller möjligen under sent 1700-tal,
introducerades en ny typ av grövre puts, en så kallad
spritputs. Den blev så vanlig under 1800-talet att sjutton
av kyrkorna i studien vid århundradets si.ut var sprit
putsade. Spritputsen kombinerades med slätputs för att
skapa kontraster - murytorna spritputsades medan hörn
och omfattningar kring fönster och portaler slätputsades.
Fönstren var under medeltiden små och högt sittande
och hade solbänkar av natursten eller puts. Ibland för
ändrades de redan under medeltiden, t.ex. i samband
med att en kyrka moderniserades till salkyrka under
folkungatiden.
Under 1700-talet, men framför allt under I 800-talet,
var det vanligt att de små medeltida fönsteröppningarna
förstorades och att nya fönster togs upp. Detta innebar
också att solbänkarna täcktes med järnplåt.
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Efter medeltiden hade nya takkonstruktioner rests i
några kyrkor efter bränder. Takkonstruktioner had~
också reparerats vid omläggningar av spåntäckningar.
Större om- och tillbyggnadsarbeten efter medeltiden
hade utförts i sex av kyrkorna. Sådana arbeten innebar
naturligtvis också större takarbeten.
De flesta av de tjugo kyrkorna var troligen spåntäckta
under medeltiden, liksom spån bör ha dominerat som
taktäckningsmaterial på kyrkorna i Uppland generellt.
Underlagsbdidningen, i vilken spånen var fästad, utgjordes
av snedfasade brädor som tillverkats genom att de spräckts
ut ur stocken och sedan bearbetats till en jämn yta.
Med några få undantag dominerade spån som tak
täckningsmaterial också efter medeltiden fram till 1900.
Rödtjärning av spån verkar ha varit vanligt, framför allt
under 1600-talet. Men vid 1800-talets slut var spåntaken
på de undersökta kyrkorna svarttjärade.
En av kyrkorna hade taktäckning av järnplåt sedan
1600-talet. Ytterligare två kyrkor fick på sent 1800-tal
sina spåntäckningar ersatta med järnplåt.
Uppländska medeltidskyrkor har genomgått vissa
förändringar under medeltiden, men förvånansvärt få
under senare århundraden.3 1 Jämför man med stenkyrkor
i andra delar av landet är de uppländska medeltids
kyrkorna till och med anmärkningsvärt orörda.32
För fjorton av kyrkorna i studien har förändringar
na efter medeltiden fram till 1900 i huvudsak gällt för
storingar och nyupptagningar av fönster samt förnyelse
av ytskikt på tak och murar. Dessa kyrkor hade vid
1900-talets början sin medeltida planform och yttre
gestalt kvar i stort sett oförändrad. Takbärande kon
struktioner från medeltiden fanns bevarade i sexton
kyrkor.

Förändringar i kyrkorna under 1900-talet

Karaktärisering av kyrkorna
vid 1900-talets slut
Kyrkorna i denna studie har delats in i tre grupper bero
ende på hur jag karaktäriserat dem vid 1900-talets slut.
Den första gruppen kallar jag De små förändringarnas

kyrkor. Dit hör kyrkor där huvuddelen av förändringar
na skett mer obemärkt. Till den andra gruppen hör
kyrkor som man kan uppfatta som i princip orörda eller
opåverkade av 1900-talet. Jag har kallat dem för
Sy11barligen autellliska kyrkor. Den tredje gruppen har
fått benämningen Omgestaltade kyrkor. De har utsatts
för mer genomgripande, medvetet utförda förändringar.
Nedan följer en beskrivning av respektive grupp. (Figur
7, sida 30- 3 I.)
DE SMÅ FÖRÄNDRINGAR NAS KYRKOR
I gruppen De små förändringarnas kyrkor har huvud
delen av förändringarna skett mer i skymundan, och de
uppfattas kanske inte alls av en betraktare på avstånd.
De kan tyckas vara av mindre betydelse. Men jag vill

Husby-Ärlinghundra kyrka
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Förklaringar
SMÅ FÖRÄNDRINGAR

1111111

I
11 111 11

?

Omläggning av spåotäckning.
Äldre putsskikt ersatt med nytt med i princip samma ytstruktur.
Nya fönsterbågar insatta i äldre karmar.

Äldre typ av solbänkar ersatta med nya.
Troligen finns äldre ytputs kvar, dock oklart beträffande utbredning.

Avfärgning som bär tydlig modem prägel.
Puts som avslutats några decimeter ovan mark.

T

Hängrännor och stuprör som monterats under 1900-talet.
Nytillverkade hängrännor och stuprör som ersatt äldre sådana.

MER PÅTAGLIGA FÖRÄNDRINGAR
UTAN MOTIV TILL OMGESTALTNING

Il

Spåntäckning ersatt med skiffer eller rosttrög stålplåt (Cor-Ten).

MER PÅTAGLIGA FÖRÄNDRINGAR
Omläggning av taktäckning av tegel till järnplåt eller från spån till tegel.
Äldre putsskikt nerknackat och ersatt med puts med påtagligt annan
ytstruktur.
Ombyggnad av fönster.
Byggnadsdel som rivits.
Byggnadsdel som omgestaltats.

Figur 7. Kyrkorna vid 1900-talets slut. Tre olika för

ändringstyper inskrajferade: srnå förändringa,; mer
påtagliga förändringar utan motiv till omgestaltning
samt mer påtagliga förändringar.
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Markin1 kyrka

tvärtom hävda att de sammantaget har stor betydelse för
upplevelsen av kyrkornas gestalt. Så verkar t.ex. Husby
Ärlinghundra kyrka oförändrad sedan seklets början;
med spåntäckra tak, spritputsade fasader med slätput a
de hörn och omfattningar. fönster med mittpost och tvär
post samt solbänkar av plåt. Men för den som ser noga
efter är förändringar avläsbara i alla dessa delar.
Kyrkan i Markjm har i princip inte förändrats sedan
1900-talets början. såtillvida inte typen av avfärgning
eller detaljutfomrning av solbänkar och fönstersnicke
rier tillmäts en viss betydelse - samt det faktum att kyr
kan försetts med hängrännor och sruprör.
Ti LI De små förändringa mas J..,yrkor hör också de kyr
kor vars spåntäckningar ersatts med skiffer. t.ex. i Vidbo
kyrka, eller med rosttrög stålplåt, som var fallet i
Frösunda och Orkesta kyrkor. Man kan ifrågasätta om
den sistnämnda typen av förändring verkligen är att
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betrakta som mer obemärkt. Förvaltarnas motiv att från
gå spån till föm1ån för ett annat taktäckningsmaterial har
dock inte varit de gestalrningsmässiga. Man har i stället
hävdat att det nya taktäck:ningsmaterialet på avstånd skul
le vara svårt att skilja från en traditionell spåntäckning.
Ofta utgörs förändringarna naturligtvis av en kombi
nation av mindre förändringar och sådana som är mer
påtagliga, t.ex. omläggning av taktäckning från spån till
tegel, omputsning från spritputs till slätputs eller
ombyggnader av fönsteröppningar från stickbågig till
rundbågig form. Men karaktäristiskt för gruppen är ändå
att de små förändringarna dominerar.
Förändringar av denna mer smygande karaktär domi
nerar i följande tretton kyrkor vilka visas på sidorna 29.
32 till 35; Danderyd, Frösunda, Husby-Långhundra,
Husby-Ärlinghundra, Markim, Lagga, Lunda, Odensala,
Täby, Vassunda, Vidbo, Östra Ryd och Östuna.
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Danderyd kyrka

Frösunda kyrka

H11sby-Lå11ghu11dra kyrka

Lagga kyrka
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·
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Lw1da kyrka

Odensala kyrka

Täby kyrka

34

Vas.sunda kyrka

Vidbo kyrka

Östra Ryd kyrka

Östuna kyrka
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Alsike kyrka

SYNBARLIGEN AUTENTISKA KYRKOR
Kyrkorna i gruppen Synbarligen autentiska kyrkor ver
kar utvändigt nästan orörda och opåverkade av 1900
talel. [nom kulrurmiljövården skulle de kunna beskrivas
som sällsynt välbevarade såväl i helhet som i detalj.
Ytskikt och material är till viss del utförda i äldre hant
verksteknik, vilket kan användas som referens när vi
värderar nutida byggande. En viktig detalj beträffande
dessa kyrkor. och som bidrar till upplevelsen av histo
risk äkthet, är avsaknaden av hängrännor och stu prör.
De finn s monterade lokalt, i strategiska lägen, men sak
nas för övrigt. Till gruppen Synbarligen autentiska
kyrkor har jag valt att lägga endast två, nämligen kyr
korna i Alsike och Skepptuna. Noteras kan att dessa två
kyrkor utsatts för relativt stora förändringar under
1700- och 1800-talet.
Den nuvarande lanterninen på tornet i Alsike kyrka
uppfördes 1799. Vid en stor ombyggnad 1859-1860
byggdes kyrkan till med korsarmarna. koret byggdes till
och vapenhuset utvidgades.
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Kyrkan restaurerades mellan liren 19 I O och 19 I l
under ledning av arkitekten Sigurd Curman.
Betoningen låg på de invändiga arbetena, som även
innebar en omgestaltning av kyrkorummet. Som en del
av denna förändring ersattes de träspröjsade 1800-tals
fönstren i kor armarna med blyin fattat glas i små rutor.
något som även påverkade exteriören. De utvändiga
arbetena hade mer karaktär av underhåll , utan syfte att
förändra den yttre gestalten. Delar av spåntäckningen
lades om. Fasaderna vattrevs men fi ck beh/illa sin vita
slätputsade karaktär, med undantag av murverket i kyr
kans nordvästra hörn. Där knackades putsen ner så att
det medeltida tegelmurverket åter blev synligt. Vid
restaureringen genomfördes också en omfattande
grundförstärkning.
Underhållet verkar sedan ha utförts regelbundet även
om det är oklart exakt när och i vilken omfattning så
skett. Insatserna har dock haft en sådan karaktär att man
kunnat bevara material utförda med äldre hantverks
teknik. Besökaren f/ir intryck av att kyrkan utvändigt är

i gott skick och samtidigt relativt oförändrad sedan
1900-talets början.
Skepptuna kyrka var putsad utvändigt åtminstone
under slutet av 1700-talet. En laveri ng från I 868 visar
murarna fria från puts. Fönstren i sydfasaden förstorades
1850.
Det utvändiga underhållet har varit begränsat sedan
J907, då korfönstret byggdes om och det utvändiga
murverket omfogades. Omkring 1950 ersattes den
gamla spåntäckningen med skiffer. Principerna för den
nya taktäckningens anslutning mot murar och vind
skidor överfördes från den äldre spåntäckningen. Det
cementstarka fogbruket från 1907 års arbeten har vid
1900-talets slut på vissa delar av murarna fallit av och
blouar äldre brukslager. Fönstersnickerierna är från
1800-talets mitt. Solbänkarna av svartplåt är utformade
på traditionellt vis med rakt språng och smygarnas slät
puts ansluter mot plåten. Detta är ett utförande som
numera är sällsynt på äldre byggnader men som här har
bevarats.

Skepptuna kyrka
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No rrsunda kyrka

.....

OMGESTALTADE KYRKOR
Till den tredje gruppen, Omgestaltade kyrkor, hör de
återstående fem kyrkorna vilka är Norrsunda, S känela,
Kni vsta, Haga och Orkesta. De har utsatts för mer
genomgripande för~indringar som, med undantag av
arbetena i Haga kyrka, verkar ha varit baserade på en
uttalad vilja till omgestaltning hos någo n eller fl era av
de inblandade aktörerna. Restaureringarna är tydliga
exponenter för sin tid, inte bara med avseende på resul
tatet, utan också i proj ekte ringsarbetet och själva
genomförandet.
Kyrkorna i Norrsunda och Skånela fi ck en ålder
domlig prägel, medan kyrkorna i Kni vsta, Orkesta och
Haga kan uppfattas som moderna eller nutida. F ör
restaureringarna av Norrsunda och Skånela kyrkor
ansvarade samma arkitekl och de genomfördes på 1940
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och 1950-ta let. (Norrsunda kyrka efter restaureringen. se
nedre vänstra bilden.) Även om de båda kyrkorna
behandlades var och e n utifrån s ina förutsättningar, visar
arbetena ändå på ett likartat förhållningssätt. Jag har
därför valt att särskilt redovisa endast Skånela kyrkas
restaurering. Kyrkan i Kni vsta restaurerades 1960
(invändig samt byte av fönster) och 1969, Haga kyrka
1974 och Orkesta kyrka 1975.
A rkitekt för restaureringen av Skånela kyrka var
Erik Fant. Han var tidigare medarbetare till Sigurd
Curman och starkt präglad av dennes förhå llnings
sätt.33 Arbetena innebar relativt sto ra förä ndringar
såväl utvänd igt som invändigt. Man kan säga all
omgestaltningen av kyrkorummet återspeglades i exte
riöre n.
Restaure ringen innebar ko rtfa ttat fö ljande . Den

Skå11e/a kyrka

gamla spåntäckningen från 1800-talets bö1jan revs och

ningen förändrades. Den enkla bänkinred ningen från

ersattes med nya spån. Takkonstruktionen över lång

1800-talet revs ut och ersaues med en sluten bänkinred

huset berördes inte av arbetena. Spritputsen knackades

ning. Orgelläktaren från 1878 rev och orgeln placera

ner och fasaderna putsades med ell för tiden typiskt

des på ett pod ium. Det gamla trägolvet i l ånghus och

genomfärgat och kvastat bruk. De breda stickbågiga

tvärskepp ersattes med tegel. Slutligen, en viktig föränd

fönsteröppningarna mot söder byggdes om till rund

ring som underlättade utnynjandet av ky rkorummet;

bågiga smalare öppningar. De kraftiga strävpelarna,

j ärnkaminerna revs ut och elektrisk uppvärmning instal

som sedan 1600-talet stöttat västgaveln, revs. En ny

lerades.

grund av betong göts under större delen av kyrkans
yttermurar.

I Skånel a kyrka är det uppenbart att arki tekten ville
förmedla och gestalta känslan av en ålderdomlig bygg

invändigt hade kyrkorummet en enkel nyklassi

nad. Det skedde på så sätt att något tillfördes byggna

cistisk gestaltning. I nteriören omskapades så att den

den som den inte haft tidigare - alltså ett moment av

fi ck en medeltida stämning. Den tjocka släta 1800-tal s

nyskapande. Till skillnad från Skepptuna "-'Yrka eller

putsen knackades ner så att de medel tida kvaderri stade

kyrkan i Alsike, vars ålderdomliga material finns kvar,

murarna blev synliga. De fril agda murarna kalkades

t.ex. i pl åt, fogbruk och fönstersnickerier, är i princip

med en bruten vit färgton och patinerades. Ä ven inred

alla utvändiga ytskikt i Skånel a kyrka från 1950-talet.
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Knivsta kyrka

De är dessutom utformade i enlighet med sin tids
praxis. Men eu viktigt faktum beaktades - hängrännor
och stuprör undveks - föru LOm i det byggnadstekniskt
svåra läget vid gravkoret.
Arkitekten Erik Fant gav kyrkan en ny historia. T
stället för att låta bevara materia med sin patina tillför
des nya material. Det skedde på sådant sätt an den ålder
domliga prägeln förstärktes - som ett arkaiserande, om
man så vill.
Arbetena i Knivsta kyrka inleddes med en invändig
restaurering 1960. Arkitekt var Harald Thafvelin. Vid
denna tid var framhävandet av del nya gentemot det
gamla viktigt. Arkitekten gestaltade ett medeltida
kyrkorum på en nyn sätt, utan att i efterhärmande stil
anpassa de tillägg som gjordes. En konsekvent genom
förd nygotisk interiör från 1892 omvandlades till ett
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kyrkorum i hög grad format i sin tids stil. De spröjsade
fönstersnickerierna, som utgjort en viktig del i den
nygotiska interiören. ersattes med stora glaspartier utan
spröjsindelning. Muröppningamas form behölls utom i
korets ö. tfönster, var spetsbågiga form ersattes med
rundbåge. På så sätt kom fö rändringarna i interiören an
avspegla sig även utvändigt.
Knappt tio år senare putsades fasaderna om
(spåntäckningen hade lagts om någon gång på
1950-talet). Den gul a 1800-talsspritputsen och de
slätputsade hörnen och omfattningarna knackades
ner in till murverk. Fasaderna putsades med en ytputs
med grov brädriven yta, vilken i några få strykningar
avfärgades vit. Kyrkans medeltida takkonstruktion
berördes inte av arbetena och är fortfarande i stort seu
imakt.

Haga kyrka

Förändringarna i Knivsta kyrka är av mindre omfatt

Kyrkan hade före restaureringen 1974 en taktäck

ning än de i Skånela. Trots detta uppfattar man kyrkan i

ning av tegel. Den var lagd 1907 som etl skyddstak över

Knivsta som modern till sin karaktär j ämfört med

en äldre spåntäckning från 1790-talet. (S pån1akc1 syns

Skånela kyrkas ålderdomliga yttre gestalt.

på bilden ovan). Spåntäckningen var spikad på äldre

fnför den utvändiga restaureringen av Haga kyrka

ty per av spånbotten, dels av ramsågat virke, del s av

1974, fanns inte den strävan Lill omgestaltning som är

spräckt. Gaveln mellan långhu - och kortak var spån

så tydlig i de handlingar som föregår restaureringarna
av Skånela och Knivsta kyrkor. A rkitekten Jerk Altan

Takstolarna över kor och långhus var medeltida. Över

skrev att det inte var frågan om några större åtgärder av

koret var de i ursprungligt skick. men över långhuset

förnyelsekaraktär. T värtom framhölls att det handlade

var de ombyggda i samband med valvslagningen.

om att ge kyrkan ett välbehövligt underhåll. Likaså

Murarna var spritputsade med slätputsade smygar. De

framhölls vikten av att använda rätt material. 34 Vid den

var förstärkta med bandjärn över hörnen. Solbänkarna

täckt på ett underlag av spräckta och skrädda brädor.

här tiden hade också intresset för hantverket ökat

bestod av svartplåt i småformat som i framkant var fas

betydligt. Bland kyrkorna i studien är det följ aktligen

tade till muren med synlig plåtklammer. Särski ld

i Haga kyrka som slevtlragen puts föreskrivs för första

avvattning av taken i form av hängrännor och stuprör

gången under 1900-talet.

saknades.
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Orkesta kyrka

När restaureringen var avslutad hade Haga kyrka en
taktäckning av ski vtäckt enkelfalsad plastbel agd

Numera (1998) är luftningen av vinden förstärkt med
mekanisk ventil ation.

järnplåt l agd på ett underlag av papp. Takstolarna över

Som framgår av ovanstående beskri vning fick Haga

koret hade förstärkts med tryckimpregnerat virke som

kyrka sina ytskikt i stort sen förnyade. Så var j u också

salats på det äldre konstruktionsvirket. Vidare hade den

fallet i Skånela kyrka. Men medan Skånela kyrka upp

ålderdomliga spånbotten ersatts med nytt sågat virke,

fattas som ålderdomlig, ger Haga kyrka ett nutida

också detta tryckimpregnerat. Spåntäckningen på

intryck. De moderna materialen och detalj lösningarna i

gaveln mellan långhus- och kortak hade ersatts med

taklaget dominerar helhetsupplevel sen.

nya spån. Kyrkans tak försågs med hängrännor och

A rkitekt vid Orkesta kyrkas restaurering 1975 var

stuprör.
Större delen av fasadputsen hade knackats ner och

och medveten linje i syfte au förändra kyrkans yttre

Bertil Engsu·,md. Han drev på ett tidigt stadium en klar

kyrkans murar var efter restaureringen slätputsade

gestalt. Resultatet blev en kyrka präglad av moderna

med slevdragen puts som avfärgats rosa. 35 Vid repara

material och detaljer i än högre grad än Haga kyrka.

tionen avlägsnades också bandjärnen. Plåtklammern i

Någon särskild hänsyn verkar inte ha tagits li ll att

framkant på solbänkarna ersattes med annan typ av in

restaureringsobjektet var från medeltiden.

fästning.

42

Utgångsläget var följande. Orkesta kyrka hade sedan

1800-talets senare del en taktäckning av korrugerad
järnplåt över samtliga tak utom över absiden, som var
täckt med slätplåt i skivor. Vindskidoma av trä av medel
tida typ var också plåttäckta.
Takkonstruktionen över långhuset var troligen från
kyrkans byggnadstid men ombyggd i samband med
vaJvslagningen. Den uppmärksammades i Sveriges kyr
kors beskrivning 1912, särskilt för det faktum an den var
"ovanligt smäcker". Den hade också, menade man, lik
heter med ålderdomliga takstolar i några andra svenska
medeltidskyrkor såsom Garde kyrka på Gotland och
Forshem i Västergötland.
Takko nstruktionen över koret var sammansatt av
äldre återanvänt virke - möjligen från en tomstapel eller
kJockstapel.36 Fasaderna var spritputsade med slät
putsade hörn och omfattningar. De gamla fönstren från
1800-talet var av trä. Över solbänkarna låg järnplåt med
rakt språng utan droppkant. Hängrännor och stuprör
saknades, utom på absidtaket, som hade ståndränna och
stuprör.
Restaureringen innebar att taket lades om med små
skivor av rosttrög stålplåt. Den medeltida takkonstruk
tionen över långhuset anpassades till det nya taktäck
ningsmaterialet så att ett plant underlag erhölls, dels
genom påsaJning, dels genom avhyvling av sparrama.
Korets takkonstruktion ersattes med en ny. De gamla
vindskidoma av trä togs ner. Nya vindskidor av stålplåt
monterades och taken försågs med hängrännor och
sruprör. Spritputsen knackades ner. Fasaderna putsades
på nytt med en brädriven puts som avfärgades i några få
strykningar. Nya fönster sattes in och snickerierna

Sammanfattande karaktärisering
Förändringar av mer smygande karaktär dominerar
tretton av de tjugo kyrkorna. Dessa kyrkor kallas för De
små förändringarnas kyrkor. Huvudde len av för
ändringarna bar alltså skett mer i skymundan och de
kan tyckas vara av mindre betydelse. Men tvärtom, har
de sammantaget stor betydelse för upplevelsen av kyr
kornas yttre gestalt. Till de små förändringarna hört.ex.
äldre putsskikt som ersatts med ny puts med i princip
samma ytstruktur.
Endast två kyrkor kan uppfattas som i huvudsak
orörda eller opåverkade av J900-talet. De kallas för
Synbarligen autentiska kyrkor. En stor mängd historiskt
material har bevarats som kan berätta om äldre hant
verksteknik. Samtidigt är en del material och ytskikt nya
men ändå tillverkade och utformade i enlighet med äldre
hantverksmetoder.
De återstående fem kyrkorna har utsatts för mer
genomgripande, medvetet utförda förändringar. De är de
så kallade Omgesralrade kyrkorna. Två av dessa kan
uppfattas som ålderdomliga, trots att material och
ytskikt är nya och utformade i enlighet med nutida
prallis. Men arkitekten lyckades vid restaureringen
ändå förmedla och gestalta känslan av en ålderdomlig
byggnad. De övriga tre i gruppen Omgestaltade /...yrkor
kan uppfattas som moderna till sin yttre gestalt, eftersom
de moderna materialen och byggnadsdetaljema domine
rar belhetsupplevelsen, samtidigt som det hos arkitekten
inte verkar ha funnits någon strävan att gestalta något
ålderdomligt.

målades i en orange-röd kulör. De gamla solbänkarna av
järnplåt ersattes med nya specialdesignade skivor av
rosttrög stålplåt.
Orkesta kyrka ger ett modernt intryck. Orsaken är
den överväldigande dominansen av material med
karaktär av I 960-och 70-taJsbyggnad. Om ytterligare
femtio år - eller kanske redan nu av en yngre generation
- kommer förmodligen kyrkan att upplevas som histo
risk med sina tidstypiska fasadmaterial.
I vår byggnadskultur finns många byggnader av
modern karaktär som Orkesta kyrka, medan De synbar
ligen autenriska byggnaderna däremot är få. I Orkesta
kyrka doldes - före restaureringen på 1970-talet - kon
kreta och handfasta spår av e n äldre historia. Där fanns
medeltida takkonstruktioner, snedfasad underlagsbräd
ning, plåtdetaljer i äldre utförande och lager på lager av
puts. Dessa spår är till stor del utraderade.
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Figur 8. Frågor all ställa vid genomgång av byggnads

delar. ytskikt och detaljer så all tillståndet vid 1900
talets bö1jan kan kartläggas.
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Tillstånd vid 1900-talets början
Hur uppfattas en medeltida kyrka på ett fotografi från
tidigt 1900-tal? Vid första anblicken får man en bild av
en liten putsad gråstenskyrka med brant spåntäckt tak.
Gör man en mer närgångna studier av tak, murar och
fön ter - av de delar som sammantaget bygger upp hel
heten - träder däremot en mer nyan erad bild fram. Här
följer en genomgång av byggnadsdelar, ytskikt och
detaljer med syfte att klarlägga tillståndet för studiens
tjugo kyrkor vid 1900-talets början. (Figur 8.)
TAKKONSTRUKTIONER
Medeltida takkonstruktioner fanns kvar i åtminstone
sexton kyrkor. Förstärkningar och uppförande av nya
konstruktioner hade skett efter bränder eller större
ombyggnader. Trots det fanns vid sekel ski ftet ett bety
dande källmaterial från medeltiden som kunde berätta
om byggnadsteknik och hantverk. (Figur 9, I 0.)

Figur 9. Ränna efter bindbjälke i
långhusets östra gavelröste.
Korvinden i Markims kyrka 1917.
(Ur Sveriges kyrkor.)

Figur 10. Underlagsbrädning på
vapenhusvinden i Odensala kyrka
1909.
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Figur 11. Moment vid
tillverkning av huggen
spån. Kubbar i lika läng
der sågades ur en stock,
(a) ur varje kubb klövs
spånämnen, (b) som
därefter vart och ett
späntades till spån,
(c) nederkanten sned
höggs och avslutades rak
eller (d) rundades.
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SPÅNTAK
Vid seklets början hade sjutton av kyrkorna i studien
taktäckning av spån. Dessa var kilformade och av den
typ man kallar stavspån eller kyrkspån.31 De var tillver
kad genom att spånämnen kluvits ur kubbar och täljts till
för band. Varje spån hade en individuell utformning och
sammantaget gav de, upplagda på taket, en oregelbun
den och varierad yta. Längder på omkring 40 cm verkar
ha varit vanligt, med bredder på mellan 10 och 15 cm.
I nederkant var spånen vanligtvis o mkring 2 cm tjocka. 38
(Figur 1 I, 12.)
Underlagsbrädningen, spånbotten, var spikad i själva
takkonstruktionen. Denna spånbotten, i vilken spånen
var fästade med smidd spik, bestod vanligen av brädor
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.)

som kluvits ur stockar till brädämnen, som sedan bear
betats till en jämn yta. Denna ty p av kluvna och skrädda
brädor fanns kvar i åtminstone åtta kyrkor. 39 I fem kyr
kor fanns en nyare typ av underlagsbrädning bestående
av ramsågat virke.40 Att döma av spikhåJ och vittring på
ovansidan på äldre spån verkar trelagstäckning varit
vanlig, dvs. spåntäcknfogen utfördes tredubbel, så att
varje skift täckte föregående skifts två övre tredjedelar.
Vanligtvis var spånen av furu och nederkanten var
antingen rundad eller rak. Det verkar som om spån med
rundad avslutning var av äldre typ. Vid flera kyrkor hade
de rundade spånen efterhand ersatts av rakt avskurna
spån. För att ge taket en dekorativ utformning vid tak
foten kunde spånen i det nedersta skiftet, ovan fotsskif
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Figur 12. Uppmätning av äldre spån.
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Figur 13. Spån på långhustaket, Skepptuna kyrka
Figur 14. Spån på taken över torn, absid och del av
långhusets södra takfall. Spånen över absiden hade
191 2. Den senaste omläggni11gen hade troligen utförts
1701. Vid reparationer har de rundade spånen efter
rundad nederkant och vart sjunde skift bestod av rakt
avskurna spån. Vid takfoten var de snett avskurna.
hand ersatts med rakt avskurna spån. Resterna av den
dekorativt utformade avslutningen vid takfoten kan
Spånen på långhusets tak var rakt avskurna och troli
skönjas samt mönsterläggningen med regelbu11det åter
gen från en senare omläggning. Norrsunda kyrka vid
kommande skift med rakt avskurna spån. Vid östgaveln
1930-talets slut.
rår spånen ut över vindskidorna utan avtäckning med
vattbrädor.

Figur 15. Gammal spån
täckning med mönster
/
läggning. Vid takfoten
var spånen snett avskur
na. Täby kyrka 192 1.
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Figur 16. Vidbo kyrka vid /900-talets
bö1jan. Taket över vapenhuset var
täckt med spån med rundad nederkant.
Vid taJ.fote11 var spånen i det nedersta
skiftet spetsigt utformade. Seda11 följde
ett skift rakt avskurna längre spån.
Spånen rådde några centimeter LI/
över de profilerade vi11dskivorna. De
var lagda med fall från ltlnghusmure11,
utan synlig pltitavtäckning. I skarven
mellan vapenhusets- och långhusets
tal.fall låg jämplå1ar 0111/011 som ränn
dal. Spåntäckningen över långhuset
var troligen lagd senare än den över
vc1penhuset. eftersom den bestod av
rakt avskurna spån och saknade deko
rativ avslwning. Särskild avledning av
rakvattnet med hiingrännor och
stuprör saknades.

Figur 17. Den spånklädda gaveln mellan lå11gh11s- och
kortak i Haga kyrka. Spåntäckninge11 var oregelbunden
eftersom den bestod av spån med varierande utform
ning. Tre typer var urskiljbara, dels smala långa spån
a,, typen 11äbbspå11, dels bredare spån med rundad
avslutning och slwligen spån 111ed rak nederkant.
Flertalet spån var spikade med synlig spik vilket skulle
kunna tyda på au de sorterats ut i samband med
omläggni11ge11 av taken och återanvänts på gavelröster.

tet, vara avsk urna snett nedåt så att en spetsig avslutnfag
bildades. Så var fallet i åtta kyrkor. 4 1 Den utseendemäs
siga effekten av denna huggning förstärktes vid solljus
genom att lämna en tydlig skuggbild på muren.
Ibland var spånen mönsterlagd med i skift återkom

Orkesta, Skepptuna och Vidbo kyrkor var vi ndskidorna
profilerade. (Figur 16.)
De gamla spåntaken hade strukits i omgångar med
pigmenterad tjära. Vid sekelskiftet l 900 var späntaken
troligen svarttjärade. T idigare verkar rödtjärning ha varit

mande rakt avskurna spån över hela takfallet, som i
Norrsunda och Skepptuna kyrka, eller som i Täby
kyrka, vars spåntak hade två sekvenser rakt avskurna
respektive snett avskurna spån. (Figur 13, 14, 15.) Över
gavlarna var det brukligt att låta spånen rå ut över
vindskidorna utan avtäckning med vattbrädor. I Lagga,

vanligare.
Förutom som takspån förekom ett fall där trä. pån
täckte en väggyta. Det var i Haga kyrka, där stengavel
saknades mellan långhus- och korvind. KJimatskyddet
utgjordes i stället av spån spikade på ett underlag av
spräckta och skrädda brädor. (Figur 17.)
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Figur 18. Skiss av vatten
utkastare.

Figur 20. Taktäckning av
järnplåt över södra kors
armen och koret. Grav
koret med sin takryttare
var täckt med kopparplåt.
Särskild avledning av
rakvattnet saknades, för
utom små vattenutkastare
av plåt. Kyrkan i Östra
Ryd omkring I 920.
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PLÅTIAK

Figur 19. Vy mot väster
över takfallen på kyrkan i
Östra Ryd, omkring 1920.
Taktäckning av små smid
da järnplåtar som falsats
samman.

De tre kyrkor, om inte hade spån som taktäckning, hade
pl åttäckta tak. Så var fallet i kyrkorna i Östra Ryd ,
Markim och Orkesta. Även kyrkan i Alsike hade plåt
täckning, men endast över sakristians tak, i övrigt var
kyrkan spåntäckt.
Kyrkan i Östra Ryd erhöll vid 1600-talets slut ett nytt
enhetligt yttertak täckt med järnplåt. Det tillkom i sam
band med uppförandet av korsarmar i norr och öder och
ett gravkor för Brahesläkten (koppartäckt). Troligen var
det denna järnplåt som låg kvar ännu vid 1900-talets
början. (Figur 18, 19, 20.)
De små romanska kyrkorna i Markim och Orke ta
hade sedan 1887 respektive 1880 tak av sinu korruge
rad, galvaniserad järnplåt. Absidtaken var täckta med
slätp låt. Takvattnet avleddes via en tåndränna genom
en konformad vattkupa ner i stuprör.
Plåttäckningen på sakristian i Alsike kyrka lades
troligen någon gång mellan 1859 och 1860 i sa mband
med uppförandet av korsarmarna. Plåttaket var en
enkelfalsad skivtäckning med ett plattformat på
60 x 120 cm. Mot korsarmens putsade mur var mindre
pl åtar lagda omlott och fästade till muren med smidd
spik. Plåt i stället för spåntäckning på akristians tak
motiverades troligen av den flacka taklutningen.
Tunnpl åt hade dessutom blivit mer tillgängli gt vid den
här tiden tack vare att flera större pl åtvalsverk hade
an lagts och pri serna på takplåt därmed gått ner.
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Figur 21. Spå11täck11i11g över lå11ghus och korsam, 11101
Figur 22. ÖstLma kyrka omkring 1905. Den ga111/o
non; Alsike kyrka efter restaurering 1910-19/ l. Spånen
spållfiickningenföre 0111/i.iggn.inge11 1910, då taken
lades 0111 med sågad spån. Över långhu.mocken niira
på lå11ghusets tak hade rundad avslutning. Vid taJ..foten
var de snett avskurna. Rötskadad spån hade ersatts med
västgave/11 mynnade rökröret frå n den kamin som
rakt avskurna. Vid anslufllingen 111ella11 tak och tornmur
installerats i kyrkan 1886. Längre österut på nocken
satt en liten plåtklädd takryuare. Den revs i somband
låg jiirnplåtar i sm!iformat. Putsen ansliit direkt 1110 1
plåten. Riinndalen mellan /ånghusets- och norra kors
med omli.iggni11gen 1910.
cmne11s 10kfall var kliidd ,ned plåt som lagts med över
lappning. Korsarmens takfa/1 var täckt med rakt avskur
na spån. Toktiickningen var trolige11jäm11gammal med
korsarmen som uppfö rdes på 1860-talet.
PLÅTGARNERINGAR OCH YATTENAVL EDNfNG
Det är anmärkningsvärt hur sparsamt förekommande
plåtgarneringar var vid 1900-talets början. Järnplåt
användes i ränndalar, som i Alsike, Frösunda, Skepptuna
och Vidbo kyrkor. (Figur 21, 23.) I Husby-Ärlinghundra
leddes takvattnet bort via breda plåtrännor. Ofta löstes
vattenavrinningen från de putsade fuktkän sliga murarna
genom att spånen lagts i fall från mure n, som t.ex. i
Knivsta, Vidbo och Östuna kyrkor.
Järnplåt kom dock även till användning som nock
avtäckning och som rökrör från järnkaminerna. Kaminer
hade installerats i samtliga kyrkor i studien vid 1900
talets början. Kyrkorna i OdensaJa och Östuna hade även
små och dekorativa, plånäckta takryttare placerade över
långhusets nock. (Figur 22.)
Det var ovanligt att kyrkorna forsens med hängrän
nor och stuprör av plåt. I allmänhet lät man Lakvattnet
droppa friu ner till marke n. Av de tjugo kyrkorna sak
nade åtminstone arton hängrännor och stuprör, förutom
i något enstaka fuktkän sligt läge. 1 kyrkorna i Lagga och
Vassunda, där man utfört stön-e arbeten under 1800
talet. hade dock bängrännor och stuprör monterats i
samband med de utvändiga reparationerna. (Figur 24.)
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Figur 23. Skiss av den
plåtklädda ränndalen.

Figur 24. Skiss av
stuprör av samma typ
som de på Lagga kyrka.
Stuprörets vinklar var
tillverkade av raka rör
de/ar som .falsats sam
man. Vaukupa11 bestod av
en flack tratt med sarg.
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SP RITPUTS

arkjv, underlag för min undersökning och utifrån detta

Vid 1900-talets början var sjutton kyrkor spritputsade
med slätputsade hörn och omfattningar. Spritput en
anslöt i regel mot mark utan särskild sockelputs. Så var
faJlet i sammanlagt tio av kyrkorna. ibland var sockel
putsen dock avfärgad i avvikande kulör. 42
I åtminstone fem kyrkor var spritputsen avfärgad gul

material har jag gjort beskrivningen nedan.
Den gamla putsen på kyrkorna i Lagga, Markim,
Östra Ryd och Östuna är flera centimeter tjock. Den har
en grov ojämn yta. Bruket består av ett finbnik med en
mindre mängd glest fördelad grövre ballast. Troligtvis har
ytans spritputskaraktär bildats vid själva påslaget och inte

med vitkalkade hörn och omfartningar:'3 Fem kyrkor var
vita, i två av dessa var fönstersmygarna slätputsade, men
utan de sedvanliga slätputsade omfauningarna. 44- 4 5
(Figur 25, 26, 27, 28.)
Vassunda kyrka hade en 1800-talsfcirgsättoing med
spritputsen avfärgad i gulrosa. och de slätputsade partier

av de enskilda grövre av naturen rundade sandkornen.
Spritputs började användas på 1700-talets senare del
och blev vanlig under 1800-talet. Den är en "öppen
puts" med goda möjligheter att såväl ta upp som avge
vatten vilket är en grundförutsättning för frostbeständig
het. Spritputs har därför ofta använts i områden med

na, som kvaderimitation och listverk. avfärgat i grått.
Kyrkans fcirgställning ändrades dock till vit omkring 1910.
I Sveriges kyrkor finns inga uppg ifter rörande dessa
äldre spritputser, varken vad gäller ytstruktur eller sam
mansättning på bruk. De bevarade rester jag har funnit
av äldre spritputc; utgör, tillsammans med fotografier ur

svåra klimatförhållanden , 1.ex. kustklimat, eftersom det
visat sig au den står e mot regn och frost.46

Figur 25. Spri1pu1s med slätputsade
hörn och 0111/attninga,: Vapenhuset i
Orkesta kyrka år 1900. Att döma c111
den tjärstä11kta putsen bör den se11as1e
ompwsni11ge11 ha utjörfs före 1880.
Samtidig/ plåtläcktes de gamla
vindskidoma nv frii.
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SLÄTPUTS OCH FOGSTRYKNING
Kyrkan i Alsike var slätputsad vid 1900-talets början.
Vid restaureringen 19 10- 191 l vattrevs putsen. Mur

Figur 26. Västtornets nedre del

11101 söder vid anslut
ningen mot långhuset. Spritputsen iir grov och kontras
terar i yta och kulör mot slätputsade hörn och omfatt
ninga,: Pwse11 anslutet mor marken. Odensa/Ci kyrka
1909.

Figur 27. Norrsunda kyrka /9/3. Långhus och kor med
tom och absid var pwsat med sprirpurs med slätputsa
de hörn och omfattninga,: Senaste omputsningen hade
utförts 1911, då kyrkan också (utan tillstånd) blivit
avfärgad gul. När arki1ekre11 Erik Fanr gjorde en
besiktning av kyrkan I 939. fann hem alt sprilputsen
var i got/ skick utom på romets sydsida, där den var
mycket spn1cken. Han noterade vidare alt putsen var
mellan I och 3 centimeter tjock sam/ smutsig och tjär
stänkt. Det Sparreska gravkoret var uppfört av tegel
med rösre av sandsten och med hömkedjor och sockel
av granit. Teglet var putsar och målat med fog indelning
imiterande tegel.
Figur 28. Västgave/11 på den gamla kyrkan i Knivsw
1963. Kyrkan hade sedan 1804 varit spritputsad och
avfärgad i g ult med vira slätputsade hörn, omfau11i11gar
och gavelrösten.
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Figur 29. Tre breda stick
bågiga fönster av trä
målade i mörk oljefärg.
Karmö verstyckena var
formade som efter vinkel
brutna valv. Fönstren
hade mittpost och två
tvärposter. De var indela
de i sex Lufter med sex
blyspröjsade rutor i varje
Luft. So/bänkarna när
mast sakristian var i
framkant fästade till
muren med två plåtklam
rar. Norrsunda kyrkas
norrfasad strax före
restaureringen på 1940
talets början.
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verket på långhusets nordvästra hörn renhöggs från
puts, så att det ursprungliga tegelmurverket blev synli gt.
Kyrkan hade ursprungligen varit oputsad. 47
Kyrkorna i Frösunda och Skepptuna hade fogstruket
murverk. Frösunda kyrkas murverk hade fogats om år
1900. Skepptuna kyrka fogströks 1907.
FÖNSTER OCH SOLBÄNKAR

Figur 30. Skiss av ett av fönstren på Norrsunda kyrka
som visar fasad och plan samt ett snitt genom so/bän
ken. Fönstret bestod av yttre karm och båge samt innan
fönster. So/bänken var utformad med rakt språng utan
omvikning. Avritning från arkitekten Erik Fants uppmät
ningsskiss daterad 1939. (Erik Fants arkiv, ATA)
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Fönstersnickerierna var i huvudsak av 1800-talstyp och
in atta vid de nyupptagningar och förstoringar, som
berört så många som femton kyrkor under århundradet.
Solbänkarna var av järnplåt i alla tjugo kyrkor. Öpp
ningarna var ofta rundbågiga som t.ex. i kyrkorna i
Husby-Långhundra, Knivsta, Markim och Orkesta.
Även tickbågiga öppningar förekom, som i Lunda och
Skånela kyrkor. Korfönstret i Knivsta kyrka, som satts
in 1889, var spetsbågigt.
Några kyrkor hade äldre fönster. Östra Ryd och
Norrsunda, hade fönster av 1600-talstyp och Alsike,
Danderyd, Haga, Odensala och Täby hade fönster från
1700-talet. (Figur 29, 30.)
Fönstren var i de flesta fall av trä, ibland med
blyspröj sar. Med få undantag var snickerierna inde
lade med mittpost och en eller flera tvärpo ter be
roende på muröppningens höjd . De var vanligtvis
målade i en mörk oljefärg. Kyrkan i Östra Ryd hade
dock järnfönster. Korfönstret i Knivsta kyrka var
också av järn.
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Figur 31. Tidsaxel med markeringar av de större ut

vändiga arbetena som utfö rts under 1900-talet.

Sammanfattning av kyrkorna
vid tidigt 1900-tal
Kyrkorna var vid I 900-talets början re lativl enhetliga.
Materialen var få och utformningen i stort sett likartad
från kyrka till kyrka. Typiskt var de spåntäckta taken,
de spritpulsade fasaderna, de stora fönsteröppningarna
och solbänkar täckta av mindre järnplåtar som fal sats
samman. Oregelbundenheter i spåntäckning och puts
gav livliga och varierade ytor i spelet mellan ljus och
skugga.
På vindarna fanns ett betydande källmaterial bevarat
i form av medeltida takkonstruktioner. Sjutton kyrkor
var spåntäckta, med spån som kluvits och täljts fram för
hand. Underlagsbrädningen var kluven och skrädd eller
ramsågad. Brädornas kortsidor var snedfasade. Tre kyr
kor hade taktäckning av järnplåt.
Plåtgarneringar på spåntaken var sparsamt förekom
mande och fanns mest på taknockar och i ränndalar. Så

många som arton kyrkor saknade hängrännor och
stuprör. Vattnet fi ck i stället droppa fritt ner till marken.
De flesta kyrkorna var spritputsade. Fönstren var i
huvudsak av 1800-talstyp, även om äldre fönster före
kom i några kyrkor. Solbänkarna var av järnplåt.

Förändringar fram till 1900-talets slut
Hur har de tjugo kyrkorna i undersökningen förändrats
och vad karaktäriserar dem vid århundradets slut? För att
klarlägga detta följer här en genomgång av förändringar
na i det som sammantaget bygger upp helheten. Till att
börja med kan man konstatera att den stora mängden
arbeten utfördes på kyrkorna efter 1950. Från 1907 fram
till omkring 1925 utfördes endast takarbeten i flera av
kyrkorna. (Figur 3 1.)
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Figur 32. De nya taksto
larna har rests över lång
huset i Frösunda kyrka
vid restaureringen 1975.
De ställdes på plintar av
betong som gjutits på
murkrönen. Man räknade
med att trycket från det
nya taklaget därmed
skulle avlastas på murar
nas inre delar och sprick
bildningen i murar och
valv avstanna.
Figur 33. Takstolar över
långhuset i Orkesta
kyrka. Den medeltida
takkonstruktionen fick
anpassas till det nya tak
täckningsmaterialet av
rosttrög stålplåt. (Cor
Ten.)
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Figur 34. Stålbalk och
betong i rännan efter
bindbjälke. Korvinden i
Markim kyrka.
TAK.KONSTRUKTIONER
Två kyrkor har fån helt nya takkonstruktioner. I ytterli
gare två kyrkor har mer omfattande reparationsarbeten
ägt rum. Odensala kyrka fick efter en brand 1940 ett helt
nytt taklag. I Frösunda kyrka ersaues de gamla tak
stolarna över långhus och kor med nya 1975. Dessa ställ
des på plintar av betong som gjutits på murkrönen för att
trycket från det nya taklaget skulle avlastas på murarnas
inre delar. (Figur 32.) Takkonstrukrionen i Haga kyrka
reparerades 1974 och året därpå gjordes omfattande för
stärkningsarbeten i Orkesta kyrka. Även i dessa två kyr
kor var det problem med sätmingar i murar och va.J v låg
bakom de relativt omfattande arbetena. (Figur 33.)
Kyrkorna i Danderyd, Skånela och Östra Ryd har alla
takkonstruktioner som är uppförda efter medeltiden men
fö re 1900. 1Skånela kyrka är takkonstruktionen, som upp
fördes 1806, kvar intakt. Takkonstruktionema i de två
andra kyrkorna har till viss del reparerats under 1900-talel.
1 övriga tretton kyrkor finns vid 1900-ta.lets slut en
relativt stor mängd medeltida takkonstrnktioner bevara
de.48 Förstärkningar och reparationer har utförts fram för
allt vid förband som dragits isär, t.ex. i knutpunkterna
mellan taksparrar och hanbjälkar, men på sådant sätt att
den gamla takstolen i allmänhet står kvar. Förstärkningar

har också utförts i samband med omläggning från spån ti Il
skiffertäckning, vilket skett i fem av de tjugo kyrkorna.
På korvinden i Markim kyrka utfördes på 1980-talet
förstärkningsarbeten, som dock inte gällde takkonstruk
tionen utan murverket. Kyrkans medeltida takkonstruk
tion är till stor del kvar. Däremot hamnade upplagen för
stålbalkarna olyckligtvis i avtrycket i muren efter en
romansk takstol. (Figur 34.)
Konstruktionsvirket i de nya takstolarna och det
virke som använts vid förstärkningar har varit sågat och
inte av grovt bilat timmer. Samman fogningar av nya
knytpunkter har utförts med påsalningar och inte med
traditionen teknik, med tappar och bladning etc.
Huvudintrycket är ändå att de takbärande konstruk
tionerna av ålderdomlig typ dominerar i tretton av de
tjugo kyrkorna, trots en hel del inslag av reparationer.
Dessa sentida tillägg begränsar dock möjligheten till att
överblicka det medeltida takstolssystemet.
ÄLDRE SPÅN OCH UNDERLAGSBRÄDNfNG
Under den ålderdomliga plånäckningen över sakristian i
Alsike kyrka ligger en äldre spåntäckning som består av
kluvna, rödtjärade spån.
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Figur 35. Spå111äck11ing
med äldre och nyare spån
pci Vas.mnda kyrka.

Figur 36. Tre generatio
11er bräd11i11g på lång
/111svinden i kyrkan i
Da11de1yd. Underst två
typer med snedfasade
kortsidor; dels spräckta
brädor (till viinster). dels
sågade brädor (1ill
höger). Över dessa ligger
en panel so111 1111derlag
för de11 ski.ffertäck11i11g
som lades 1955.

Figur 37. Uts11i11 av
bevarad spå11täck11i11g
och u11derlagsbräd11ing
på långhusvinden i
Norrsunda kyrka. Spånen
är spikade i en kraftig
11nder/agsbräd11i11g som
består av kluP11a brädor
111ed snedfasade kortsidor.
Det nedersta skiftet
består av dekorativt
formade, snell avskurna
spån. I bakgrunden syns
en modern typ av under
lagsbriidning.
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Vassunda kyrka har en äldre spåntäckning över lång
husets båda takfalJ. Det är dock oklart när den är lagd.
På del södra takfallet har röLSkadad spån efterhand
ersatts med nya. De nya spånen avviker från de gamla
genom an rundningen i nederkanten har en mindre radie
jämfört med de äldre spånen. (Figur 35.)
Äldre underlagsbrädning finns kvar i större eller
mindre omfattning i åtminstone elva av kyrkorna. Vid
reparationer har sågade brädor av smalare dimension och
utan den karaktäristiska snedfasningen fått ersätta äldre,
rötskadat virke. Ibland har virket varit tryckimpregnerat.
När en spåntäckning ersatts med skiffertäckning har
ofta den äldre brädningen fått ligga kvar. På denna bar
man sedan spikat en panel samt papp sorn underlag för
skifferplattorna. 49 (Figur 36.) På långhusvinden i
Norrsunda kyrka har ett utsnill av en äldre spåntäckning
sparats. Den består av handspjälkade spån som är spi
kade på en underlagsbrädning av spräckta och skrädda
brädor. (Figur 37.)
NYASPÅNTAK
Endast nio kyrkor har taktäckning av spån. jämfört med
sjutton vid seklets början.so Spånen har tillverkats och
lagts på I 900-talet. Utom på Östuna kyrka, som har en
taktäckning av sågade spån från 1910, är de kluvna spån

i furu.
De kluvna 1900-talsspånen skiljer sig från de äldre
kluvna och mer oregelbundna spånen. De är något

Figur 38. Kluv11a och rakt avskurna spå11 på Lagga

k)irka. De11 svängda ytan har åstadkommits genom au
spånen lagts i soljjäde,form.

grövre och har ett standardiserat utseende. Tjockleken
i nederkant ligger i allmänhet kring två och en halv
centimeter, tiJI skillnad från de äldre spånen som är
något tunnare. Även vad gäller längden kan man
skönja en tendens till standardisering, eftersom den
nästan genomgående är omkring 45 centimeter.
(Figur 38, 39.)
Det något grövre och mer regelbundna utseendet har
sin orsak i själva tillverkningsprocessen. Spånämnen
klyvs ur kubbar. Dessa spånämnen diagonalsågas
sedan, så att en spjälkad översida och en sågad under
sida erhålls. Diagonalsågningen ger automatiskt spån
som är tjockare i nederkanten än de spån som efter
klyvning täljs fram. Den dekorativt utformade neder
kantens snedfasning och rundning formas med såg
klinga. Därmed har det hantverksmässiga momentet. att
efter klyvning tälja fram spånet, utgått. Vad gäJJer den
siandardjserade spånlängden, har den troligen utveck
lats efter rekommendaLioner från de antikvariska
myndigheterna. (Figur 40.)
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Figur 39. Uppmätning av spån från kyrkorna i studien.
Spånen är regelbundet formade utan de små avvikelser
och oregelbundenheter som karaktäriserar de äldre,
kluvna och huggna spånen.
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Arkitekten Erik Fant gav noggranna föreskri fter vad
gällde material och utförande när spån av denna ty p
skulle läggas på Norrsunda kyrka på 1940-talet. Spånen
skulle vara av "prima, mogen, vinterfä lld, kärnig, rät
kJu ven, fullt uttorkad furu utan skevheter, blåyta eller
genomgående kvistar och ej engripen av mask eller
röta".51 Ovansidan skulle vara kluven, medan under
sidan kunde vara sågad. Spånen skulle vara omkring
fyrtiofem centimeter långa och omkring två och en halv
centimeter tjocka i nederkant. Bredden kunde variera
me llan sju och en halv till tolv centimeter. (Figur 4 1.)

Figur 40. Momem vid tillverkning av kluvna spån. (a)
Spånämnen klyvs ur kubbar. (b) Spånämnet kantas och
(c) diagonalsågas. (d) En spj älkad översida och en
sågad undersida erhålls. Den dekorativt urfomzade
nederkanten (e) snedf asas rak alternativt (j) rundas
med sågklinga.

Den spåntyp som redovisas ovan, med kluven ovan
sida och sågad unde rsida, togs fram vid Vreta
klosterkyrkas restaurering 19 15- 19 17. Tillverknings
metoden verkar s nabbt ha blivit no rmg ivande .
Fabriksmässigt tillverkad spån kunde på 1940-talet
erhållas utan stö rre svårigheter.52 När Riksantikvarie
ämbetet 1973 gav ut en skrift med reko mmendationer
om tillverkning och läggning av kluven spån, var det
denna mekaniserade tillverkningsmetod som redovisa
des.53 Denna "moderna'' spåntyp har lagts på kyrkor i
landet under större delen av 1900-talet.
Sågad spån har använts vid reparationer som ersäu
ning för rötskadad spån. Så är fallet t.ex . i Husby-
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Figur 41. Spå111iickning
på Norrs1mda kyrka från
19./0-wlet. Den lades i
mönster likt den tidigare
spå111iick11ingen med rakt
avskurna spån i w1rt
sjunde skift.

.bä.de.. 5¼o.a spån
kluve.n span , Yne. Yl
m e.d s½~ :bo.kSidO...

oc.h

(
-

I

Figur 42 Vissa spc1n iir felaktigt u11ag11a ur kubben så

a11 årsringarna ligger parallellt med spånets /fotsida.
Denna typ av spån har en sämre hållbarhet.

Figur 43. En blandning av kluvna och sågade spdn på
vapenhusets norra tak/al/. Det förekommer ocksd
inslag a,, tryckimpregnerad spdn. H11sby-Ärli11gl11mdra
kyrka.
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Figur 44. Kluven spån på
det vänstra takfal/et och
sågad spån pd det högra.
Vinkeln mellan takfal/e11
är täckt med järnplåt.
Alsike kyrka.

Figur 45-46. De11 nylagda spå111äckninge11 på lång
husets tak - med den äldre som förebild.
Mönsterläggningen består a11 rvå sekve11ser av rakt
respektive sne/1 avskurna spån. Tiiby kyrka 1925.
Närbild med 111önsterläggni11g (överst i bild) och vid
takfoten, s11e11 avskurna spån.

Ärlinghundra kyrka. (Figur 42. 43.) Likaså förekommer

Norrsunda och Vassunda är spånen lagda så att de rår ut

sågad spån på vissa takfall medan övriga tak är täckta

över vindskidorna, medan spånen vid gavelsprången

med kluven spån, som i Alsike kyrka. (Figur 44.)

avtäcks med vatlbrädor i de övriga sex kyrkorna.

Spåntäckningama är lagda som lrelagstäckning. På

Spåntäckningen på Täby kyrka är unik såtillvida att

tre kyrkor ligger spån med rundad nederkant, och på fem

spånen har en näbbformad avslutning. De är lagda i

kyrkor är de rakt avskuma.54 Dekorativa skift vid tak

mönster, och taktäckningen avslutas vid takfoten med ett

foten, med snett avskurna spån, finns på taktäckningar

skift sneu avskurna spån. Spåntäckningen lades om

na i Alsike, Norrsunda. Skånela och Täby kyrkor. Den

någon gång vid 1920-talets början. TroI igen har man

typiska skuggbilden på muren döljs dock av hängrännor

kopierat den äldre spåntäckningens mönsterläggning.55
(Figur 45-46.)

både i Norrsunda och Täby. På kyrkorna i Knivsta,
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Figur 47. Nya väggspån
på den träklädda gaveln
på Haga kyrka. Den
nedersta spånraden är
kapad och plåten är upp
dragen på brädningen.

Spåntäckni ngarna var vid 1900-talets slut svarttjärade
på de nio kyrkorna, några rödtjärade tak förekom inte.
De väggspån som utvändigt klädde gaveln av trä
mellan långhus- och korvinden i Haga kyrka är vid
1900-talets slut ej de samma som vid 1900-talets början.
De gamla ersattes med nya spån vid restaureringen av
kyrkan 1974.56 Spånen är dock spikade i samma brädor
som utgjorde underlag för de gamla spånen. De nya spå
nen har en annan, mer regelbunden form än de äldre.
Spånen närmast korets t.akfall är kapade och takplåten är
där uppdragen ungefär tjugo centimeter på brädningen.
(Figur 47.)

TAK AV SKIFFER, TEGEL OCH PLÅT
Vid 1900-talets slut Ligger skiffertäckning på fem kyr
kor. Redan 19 I 5 ersattes de gamla spåntäclmingarna på
Husby-Långhundra och Vidbo kyrkor med skifferplattor.
J Lunda och Skeppnma kyrkor ersattes spånen med
skiffer 1947 (tornet på Skeppruna 1953).
Framför allt var det av ekonomiska skäl - framförda

F igur 48. Skifferplattorna kragar ut över vindskidoma

liksom spånen vanligtvis gjorde på de gamla spåntaken.
Husby-långhwzdra kyrka.
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av kyrkoråden i Skepptuna och Vidbo församlingar 
som man ville frångå spån till förmån för skiffer. Man
menade att läggning och underhåll av spån var så pass
kostnadskrävande all församlingarna inte kunde klara
detta ekonomiskt. Dessutom hade man försökt "få folk"
att utföra lagningar och tjärning av taken, men ingen var
villig att åta sig uppdraget. En skiffertäckning däremot,
behövde ju inget särskilt underhåll.5 7
Dessa äldre skiffertäckningar lades i stort sett efter
samma principer som de gamla spåntaken. Visserligen

Figur 49. /11sko11 av
galvaniserad plå1 1no1
lt!inghus111uren. H11sby
Lå11glumdra kyrka.

Figur 50. Taktäckning av

enkelfasad jämplå1.
Sakristians tak, Alsike
lcyrkt1.
lades galvaniserad järnplåt
som inskott mellan tak och
mur, men skifferplanorna
kragar ul över vindskidor
na på samma säll som spå
nen. Dessa första skiffer
tak var, liksom de gamla
spåntaken. också fria från
hängrännor och stuprör.
(Figur 48, 49.)
Kyrkan i Danderyd
hade spåntäckning fram
till 1955. Då täcktes taken
med skifferplattor med
garneringar av kopparplåt
över nock och gavel
språng. Samtidigt försågs taken med hängrännor och
stuprör.
Kyrkan i Odensala har en taktäckning av enkupigt
lertegel med plåtgarneringar, hängrännor och stuprör av
kopparplåt. Taket lades efter en brand 1940, som orsa
kats av att gnistor ur skorstenen antände takspånen.
Tegel var inte nytt som taktäckningsmaterial bland kyr
korna i studien. Kyrkan i Danderyd t.ex., hade under
struket tegel på 1600- och 1700-talet.
Fem kyrkor har plåttäckning av olika slag jämfört
med Lre vid 1900-talets början. Dessutom ligger en plåt
täckning på sakristian i Alsike kyrka (kyrkan är i övrigt
spåntäckt och därför inte medräknad bland de fem kyr
korna). (Figur 50, 51.)

~

pl1'.ee,,'\
tt»JWc.r
l'>\ot

~ . \ ftAtJ~ ft.
___..J ~ c,....

_______
0

Figur 51. A11slumi11g mellan plåttiickningen och kors

armsmuren är läckt med skivor av jämpfå1 som är fäs
1ade Till muren med smidd spik. Afsike kyrka.
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Kyrkan i Markim har en plåttäckning från 1880-talet.
Över kor- och långhustaken består den av galvaniserad,
sinuskorrugerad järnplåt och över absiden ligger skiv
täckt slätplåt. (Figur 52.)
Kyrkan i Östra Ryd har en taktäckning av järnplåt
bestående av enkelfalsade plåtar i små format. Plåtarnas
långsidor ligger parallellt med takfoten. Taktäckningen
är dock inte den samma som vid 1900-talets början. Den
skiljer sig från den äldre plårtäckningen vid såväl tak
språng som i vinkelrännor. Det är oklart när taket lades
om, men troligen skedde det någon gång på 1950-talet.
Vid omläggningen ersattes de gamla vattenutkastarna av
plåt av en annan mindre typ av utkastare. Taket har sena
re försetts med hängrännor och stuprör av kopparplåt.
År 1975 genomfördes takarbeten på kyrkorna i
Frösunda och Orkesta. I Frösunda kyrka var del en äldre
spåntäckning som ersattes, i Orkesta kyrka var det en
taktäckning av korrugerad järnplåt. Båda kyrkorna fick
ny taktäckning av Cor-Ten.58 Cor-Ten-plåtama kunde
inte falsas ihop om traditionell takplåt beroende på
styvheten i materialet. [ stället lades de med överlapp
ning och fästes till underlagsbrädningen med rostfri
spik. Plåten försågs också med påsvetsade stormklamrar
för att förhindra den från art lossna från taket vid stark
vind. Eftersom korrosionen avtog först efter en tid fan ns

Figur 52. Enkelfalsad sliitplåt på Markim kyrkas absid.
Ståndfalsarna är nätta och distinkta. Fotrännans kant
är endast omkring tio ce111imeter hög. Stupröret med
vattkupa ersaue på sent 1900-tal e11 äldre plåtarbete.
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Figur 54. Plårdeta/jer på
Ösruna kyrka. (a) Nocken
är räckr med järnplåtar
som lag rs om/011.
(b) Snill vid taksprånget.
(c) Mindre plåtar lagda

vid takfoten.
Närmast muren leds
takvallnet ut via en plåt
riinna. (d) Ränndal mel
lan vapenhus- och lång
lwstak.

0111/011

d.
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Figur 55. Plå1garneri11g
utefter tommuren. Alsike
/..yrka.
risk att stänkvatten från plåten kunde missfärga putsen.
Därför var det väsenUigc att bortledningen av takvattnet
var ändamålsenligt utformad. Av detaljlösningarna att
döma verkar så ha varit fallet.
Den gamla taktäckningen av tegel på Haga kyrka (på
underlag av spån) ersattes 1974 med galvaniserad,
industriellt målad järnplåt. Plåten lades på ett underlag av
papp och den enkelfalsades. T värfalsama är förskjutna
ungefär en tredjedels plauJängd. Plåt fann s på nera kyrkor
tidigare. Men plåten på Haga kyrka är, till skillnad från de
andra plåttäckningarna, industriellt målad. (Figur 53.)
PLÅTGARNERlNGAR
Äldre typer av plåtgameringar finns kvar på några kyr
kor. l Östuna kyrka ligger järnplåt över nockar, i ränn
dalar och som avslutning av spåntäckningen vid tak
foten. (Figur 54.)
Även kyrkorna i Alsike, Husby-Ärlinghundra och
Knivsta har garneringar av järnplåt av äldre typ. I
Alsike kyrka är plåten utefter tornmuren endast upp
dragen några få centimeter på muren, medan putsen i
horisontellt läge ansluter direkt mot plåten .
Utformningen var vanlig förr, Lex. på listverk, och
hänger samman med putsnfog med det svagare och mer
eftergivliga kalkbruket. (Figur 55.) En bred ränna av
järnplåt leder effektivt bort lakvattnet på vapenhuset i
Husby-Ärlinghundra kyrka. Troligen har man av den
anledningen inte funnit det nödvändigt att sätta upp
hängrännor och stuprör.
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Figur 56. Kopparplåt
som täckning mellan
absidens spåntäckning
och tommuren. Skånefo
l..yrlw.

Figur 57. Koppa,plåtens
utformning i detalj.
Skånela kyrka.

På 1950- och 1960-talet börjar kopparplåten an
vändas som takgarnering i samband med omläggningar
av taken. Skånela kyrka fick kopparplåt över anslut
ningen mellan tak och mur vid o mläggningen .I 956.
(Figur 56. 57.)
På Lagga ky rka lades kopparplåt som avtäckning
mellan tak och mur 1960. Plåte n utfom1ades som en
ränna utefter långhusmuren. Den drogs upp drygt 10
centimeter på muren. (Figur 58.)
När spåntäckningen på vapenhuset på Täby kyrka
lades om 1975. ersattes kopparplåten från 1960 med bly
plåt. Plåten lades som inskott, dvs. den lades under varje
spånskift och drogs upp en bit på muren. Höjden fick
anpassas efter den befintliga putskanten.59 (Figur 59, 60.)
Plåtgameringar av bly är sällsynta på de uppländska
kyrkorna och har inte heller någon tradition bakåt i

Figur 58. Kopparplåt mellan spå11täck11ing och mw:
Lagga kyrka.
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tiden. 60 Blyplåt som inskott vid spåntäckning rekom
menderas dock i Riksantikvarieämbetets rapport om
Spån.61 Projektör för omläggningen av spåntäckningen
på Täby kyrka var arkitekten Uno Söderberg. Han var
också författare till rapporten, vilket kan förkJara varför
blyplåt kom till användning i det här fallet.

Figur 59. Spåntäckning och ålderdomlig
vind.skida. Mellan .spåntäckning och
Lå11ghus111ur syns inskott av blypl&t.
Täby kyrka.

Figur 60. Detaljskiss av blyplåt. Den är
vid raksprånget formad till en liren
ränna invid muren. Därmed blir häng
ränna w efter hela takfal/et överflödig.
Täby !..yrka.

De koppar- och blyplåtsarbeten som redovisats ovan
är omsorgsfullt utförda och av hög kvalitet. Arbetena
skiljer sig emellertid från äldre plåtarbeten, dels genom
att plåten är relativt högt uppdragen på muren. dels all
den avslutas med putskant. Utfonnningen hänger sam
man med användningen av den hårdare kalkcementput
sen, som är mer kän slig för temperaturrörelser än del
smidiga kalkbruket. Detta utförande ger självfallet ett
väsentligt annat utseende än det hos arbeten utförda
enligt en äldre hantverkstradition.
Vid 1900-taJets slut började man lägga avtäckningar
av galvaniserad belagd järnplåt. Så var fallet i Vassunda
kyrka, där en plastbelagd plåt täcker skarven mellan
norra långhusmuren och sakristians spåntäckning.
VATIENAVLEDNING
Vid sekJets slut har sammanlagt fjorton kyrkor försetts
med vattenavledning av taken jämfört med två vid
seklets början.
Från 1940-talet fram till 1960-talets slut var kop
parplåt det vanligaste materialet. Så försågs t.ex.
Odensala .kyrka med hängrännor och stuprör av koppar
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Figur 61. Olika typer av stuprör som förekommer på
kyrkorna. (a) Stuprör av koppar, Odensala kyrka.
(b) Stuprör med utkastare och svep av galvaniserad
järnplåt, Skånela kyrka. (c) Stuprör med svep och
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e.
anslutning mot hängränna, men utan utkastare, Haga
kyrka. (d, e) Stuprör av belagd järnplåt med pressade
rörböjar och med infästning av popnit, Vassunda och
Östuna kyrkor.

/
/

./

LJ

/

b.
Figur 62. (a) Stuprör tillverkat i en kombination av
modem och äldre metod. Ttll äldre praxis hör att
utkastaren anslutits till röret med falsad vinkel. Till
modernt utförande hör industriell målningsbehandling
och rör utan längdskarva,; likaså popnitning och
användandet av fogmassa. Markin1 kyrka.
(b) Jämför med ett äldre utförande som innefattar bl.a.
målning "på plats", stuprör bestående av korta skar
vade rör samt en typ av infästning där popnitning inte
förekommer. Till äldre praxis hör också falsad vinkel.

vid omputsningen efter branden 1940. (Figur 61 a.)
I Lagga och Knivsta kyrkor innebar omputsnings
arbetena 1960 respektive I 969 att särskild vattenavled
ning av kopparplåt monterades. Lagga kyrka hade sedan
tidigare hängrännor och stuprör av järnplåt av äldre typ.
Dessa kom nu att ersättas med nya av kopparplåt.
I enstaka fall användes galvaniserad järnplåt. Så
monterades I.ex. stuprör av galvaniserat rör med pressad
rörböj på gravkoret i Skånela kyrka. Plåtarbetet präglas
av en enkelhet och är av hög kvalitet. (Figur 61 b.) Över
huvud taget är de plåtarbeten som nämnts ovan om
sorgsfullt utförda.
Kyrkorna i Haga och Vidbo fick troligen för första
gången särskild avledn.ing av takvattnet på 1970-talet.
Stuprören och deras anslutning mot vattkupor bestod av
raka rördelar som falsats samman. Plåten färdigmålades
på plats. I Haga kyrka avslutas stuprören rakt, utan
utkastare. (Figur 61 c.)
Kyrkorna i Frösunda och Orkesta, som fick taktäck
n.ing och vindskidor av Cor-Ten på 1970-talet, försågs
samtidigt med hängrännor och stuprör av samma mate

riaL Den styva plåten medförde speciallösningar vad
gäller form och sammanfogningsteknik. Underhålls
frihet fördes fram som argument för rosttrög stålplåt.
Efter ett kvarts sekel är en av rännorna på Frösunda
kyrka genomrostad.
På sent 1900-tal har hängrännor och stuprör av
plastbelagd plåt satts upp på kyrkorna i Markim,
Yassunda och Östuna. I Yassunda och Östuna har
stuprören pressade rörböjar. (Figur 61 d, e.) J Markim
har stuprör och vattkupa tillverkats med det gamla
röret som förlaga men i en kombination av äldre och
modem plåtslageripraxis. Yattkupor och utkast är fästa
de till stuprören med popnitar. (Figur 62 a och b.)
Karaktäristiskt för dessa sena 1900-talsarbeten är att de
saknar den höga kvalitet i utförandet som är typiskt för
de äldre arbetena.
I Lagga, Norrsunda och Yassunda kyrkor är vissa av
stuprören direkt anslutna till system som leder bort dag
vatten. Denna typ av hantering av regnvatten har tilläm
pats i stor utsträckning inom byggandet under de senas
te trettio åren, men börjar nu ifrågasättas till förmån för
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Figur 64. Av denna tidsaxel framgår att häng rännor
och stup rör satts upp på kyrkorna framför allt. på
senare delen av 1900-ta/et.

Figur 63. Stuprör anslu
tet till nedgrävt rör.
Lagga kyrka.

ett lokalt omhändertagande av vattnet. Ett sådant syn
sätt innebär att vallnet inte längre förs undan i nergräv
da ledningar, utan kan användas till bevattning lokalt.62
(Figur 63.)
Hängrännor och stuprör av plåt på kyrkorna i studien
har inte någon längre tradition. De har satts upp i sam
band med omläggning av taken eller vid omputsningar,
framför allt från 1950-talet och framåt. Åldriga vind
skidor av trä och moderna stuprör av belagd plåt är där
för tveksamma materialkombinationer - inte bara este
tiskt utan även kulturhistoriskt. (Figur 64.)
SPRITPUTS
Vid 1900-talets slut är endast tio kyrkor putsade med
spritputs, jämfört med sjutton vid seklets början. Fyra är
avfärgade i gula kulörer med vita slätputsade omfatt
ningar.63 Lika många kyrkor är vita.64 Två kyrkor är
avfärgade i beige-brun kulör.65 Putsen ansluter nära mark
i samtliga kyrkor förutom i Danderyds kyrka, där den
avslutas ungefär fyrtio centimeter ovanför marklinjen.
En närmare undersökning av putsen på kyrkorna i
studien visar att den varierar såväl i ytstruktur som i
brukssammansättning. Man kan skönja tre typer; äldre
kalkrik mindre "stenig" spritputs från 1800-talet eller
tidigt 1900-tal, hård cementrik spritputs från 1950- och
l960-talet och slutligen relativt kalkrik och "stenig"
restaureringsputs från 1970-talet.
Äldre kalkrik spritputs finns bevarad i större eller
mindre omfattning på fasaderna på kyrkorna i Lagga,
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Markim, Vassunda, Östra Ryd och Östuna. Denna puts
innehåller. med undantag av putsen på Vassunda kyrka,
en relativt liten mängd grov ballast av natursand eller
ingen grov ballast alls.
Putsen på Markim kyrka är kalkrik. Den innehåller
fin ballast av natursand med glesa inslag av något grövre
sand. Ytstrukturen upplevs som plastisk och mjukt böl
jande, trots att bruket inte innehåller riktigt grov ballast,
s.k. ärtsingel. Ytputsen har nera äldre kalkfärgsskikt
bevarade. Yttersia skiktet är en avfärgning från 1985,
troligen fabriksblandad kalkfärg. Färgen är täckande och
innehåller något slags filter, som skiljer den från tradi
tionell kalkfärg. (Figur 65.)
Spritputs av liknande typ som på Markim kyrka finns
bevarad på den lilla transformatorbyggnaden från
omkring 1920, invid Knivsta kyrka. Putsytan är mjukt
buktig. Bruket är kalkrikt och "svagt". Ballasten består
av fin natursand. "Spritstenen'' är av klumpar av bruk
som bildats när putsbruket slagits på muren. Putsen är
avfärgad med några få skikt av kalkfärg i varmvit kulör.
(Figur 66.)
Vid Dacapo Hantverksskola i Mariestad har man för
sökt rekonstruera de putsytor som finns på Markim kyrka
och på den lilla transformatorbyggnaden. Försöken visa
de att faktorer som brukssammansättning och jämn sikt
kurva på ballastmaterialen var väsentliga vid rekonstruk
tionen. Det fordrades också en helt annan applicerings
teknik än den gängse för att framställa motsvarande ytor.

Figur 65. Äldre typ av spritputs. Klumpar av finbruk
har bildats när det relatiw blöta bruket slagits på
muren. Norra långhu.\fasaden på kyrkan i Markim.
Figur 66. Spritpws med
s/ärpwsad 0111Ja1111i11g på

den lilla transformaror
byggnaden invid Knivs,a
kyrka.

73

Figur 67. Provyta framställd av
murare Jonny Eriksson. Här har en
an11a11 appliceri11gstek11ik än den
gä11gse a11vii11ts för att framställa en
yta med "stora droppar", likJ de
grövre kornen i de11 ytstruktur som
normalt går under beniim11i11ge11
"spritputs". Ma11får.föreställa sig
denna yta åldrad och av.färgad. Då
har spetsigheten i ytan 11ötts bort.
Bild ur rapporten Spritputs. 1998:3.
Dacapo Hantverksskola.
Figur 68. Spritputs
best&e11de av kalkrikt fi11
bruk med glesa inslag av
grov ha/last. E11 äldre
varmvit avfärgning kan
skölljas på de stiille11 där
det yuersta kalk.färgs
lagret loss11at. Östuna
kyrka.
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Tekniken krävde mer av muraren både vad gäller känslan
för brukets konsistens och handlaget att slå på bruket på
muren. Det rörde sig följaktligen om en rent hantverks
mässigt framställd putsyta.66 (Figur 67.)
Sptitputsen på Östuna kyrka innehåller riktigt grov
ballast om än glest fördelad. Putsen är troligen en 1800
talsputs. Bruket är kalkrikt och ballasten består i övrigt
av fin natursand. Ytan är mjukt böljande, men ytstruktu
ren bildas här framför allt av den grova ballasten.
Fasaderna har dock avfärgats med kalkfärg som sprutats
på putsen någon gång på sent 1900-tal. Detta färgskikt
har en kornig ytstruktur som skiljer sig från den traditio
nella kalkytans släthet. (Figur 68.)
Den äldre spritputs som finns kvar på kyrkorna i
Lagga och Östra Ryd har en liknande karaktär som den
på Östuna kyrka. Fasaderna är avfärgade i relativt kraf
tigt gula kulörer med kalkfärg av traditionell typ, dvs. ej
industriellt tillverkad färg.
Spritputs från tidigt 1800-tal eller möjligen från
omputsningen vid 1900-talets början, finns bevarad på
Vassunda k')'rka. Spritputsen, som kontrasterar mot den
slätputsade kvadern är mer "stenig", än t.ex. putsen på
Ösruna kyrka, se ovan. Men på sent 1900-tal sprutades
en stänkputs över den äldre putsen som suddade ut
kontrasten mellan de slätputsade och spritputsade parti
erna. (Figur 69.)
Danderyd, Husby-Ärlinghundra och Täby kyrkor har

Figur 69. Såväl slät
putsade som spritputsade
partier har avfärgats
med stänkputs. Vassunda
/..yrka.
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Figur 70. Avfärgning
med stänkputs på sprit
puts från 1950-talet.
Danderyds kyrka.

Figur 71. Sprilputs från
1970-talet som beslår av
el/ relativ, kalkrikt bruk
med en slor mängd grov
ba/lasl. Lunda kyrka.
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spritputs från 1950- och 1960-talet. Den här typen av
puts är cementrik och hård. Den har en tät fördelning av
ballast av natursand. Den upplevs som "stenig".
Ursprungligen har putsen på dessa tre kyrkor troligen
varit avfärgad med kalkcementfärg.
Putsen på Danderyds kyrka är påförd med stänk
maskin på 1950-talet. Ballasten utgörs av en stor andel
naturgrus och medelgrov sand men innehåller också
glimmer. Någon gång på 1900-talets senare del har pul
sen avfärgats med en modem typ av stänkputs som spru
tats över 1950-tals putsen, på motsvarande sätt som på
Vassunda kyrka, se ovan. (Figur 70.) Täby kyrka putsa
des om 1960. Ytstrukturen Liknar den som putsen på
Danderyds kyrka har och den innehåJler även glimmer.
Kyrkan i Husby-Ärlinghundra putsades om på mitten av
1960-talet. Den gamJa putsen bestod av ett ti.o centi
meter tjockt skikt av äldre putslager.67 Liksom den äldre
putsen på Danderyd och Täby kyrkor, knackades även
den äldre putsen på Husby-Ärlinghundra ner före
omputsningen.
Spritputs från 1970-talet finns på kyrkorna i Lunda
och Vidbo. Den är fabriksblandad. Bruket är relativt
kalkrikt och innehåller lätt med grov ballast av natur
sand, s.k. ärtsingel. Fasaderna avfärgades med kalkfärg
som blandats på plats. Den kalkade ytan upplevs som
kall, nästan gråtonad, till skillnad från de äldre varmvita
avfärgningar som finn s bevarade på fasaderna på
Norrsunda och Östuna kyrkor. (Figur 7 I.)

Efter 1970-talets början verkar det som om man i allt
högre grad lagat skador i äldre puts i stället för att göra
totala omputsningar. Man har försökt anpassa lagnings
bruket till den befintliga spritputSens sammansättning.
Så var fallet vid arbetena på Markim kyrka på 1980
talel, då den äldre putsen till stor del fick vara kvar och
lagningarna framför allt koncentrerades tiU de nedre
delarna av fasaderna. Utbredningen av den puts som
knackades ner dokumenterades på ritningar.68 Det är
första och enda gången under 1900-talet som denna typ
av dokumentation förekommit bland kyrkorna i srudien,
åtminstone av arkivmaterialet an döma.
Putslagningar utfördes också på kyrkan i Östra Ryd
på 1970-talet. Genom att studera skillnaden mellan den
äldre spritputsens plastiska yta och den nya spritputsens
mer "steniga" ytstruktur kan man till en del få en upp
fällning om putslagningamas omfattning, åtminstone
vad gäller de lägre partierna. I både Markim och Östra
Ryd innehöll lagningsbruket natursand. (Figur 72.)
På det Nisbethska gravkoret vid Östuna kyrka inne
håller det nya Jagningsbruket dolomitkross. Skillnaden
mellan den äldre spritputSens mjukt buktande yta och
den nya spritputsens vassa yta av dolomitkross är iögon
faHande. (Figur 73.)
Sammanfattningsvis kan man konstatera att de rester
av äldre spritputs som finns bevarade på vissa av kyr
korna är kalkrika och innehåller glest med grov ballast.
De kyrkor som putsats om på 1950- och 1960-talet har

Figur 72. Den äldre spri1pwse11 (bildens övre del)
innehåller gles/ med grov ballast jämfört med lag
ningens mer "steniga" karaktär (nedre delen av bil
den). Putslagning på kyrkan i Östra Ryd.

Figur 73. Pwslagningen
med bruk som innehåller
dolomitk,vss (nedre
delen till vänster) i en
äldre spritputs med mjukt
buktad yta ( övre delen till
höger). Under den senas
te vita avfärgningen kan
man skönja en äldre
avfärgning i varmvit
kulör. Nisbethska grav
koret vid Östuna kyrka.
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Figur 74. Slevdragen
slätputs på Haga kyrka.

puts som är hård och cementrik, medan kyrkorna som
ompulsats på 1970-talet har en puls som ålerigen är mer
kalkrik. En viktig skillnad mellan denna sjuttiotalspuls
och den äldre spritputsen är dock au den nyare pulsen är
mer "stenig" lill sin karaktär.
SLÄTPUTS
Vid 1900-lalers slul är fem kyrkor slälputsade jämfört
med en kyrka vid seklets början.69 Putsen på dessa slät
putsade kyrkor skiljer sig åt beträffande ytstruktur och
lyp av avfärgning.
Kyrkan i Alsike är slätputsad sedan flera hundra år.
Putsylorna är plana och hörnen skarpa. Ytorna är avdrag
na med rätskiva och bearbetade med rivbräda. Betraktar
man kyrkan på avstånd ser fasadytorna enhetliga ut. Ser
man däremol efler på nära håll framträder vissa olikheter
i ytstrukturen. Medan tornet är kalkputsat och målat med
en kalkfårg, som troligen blandats på plats, är södra kors
armens puts avfärgad med en s.k. sandkalk med inbland
ning av dolomit. Pulsen på koret är avfärgad med en
lunnslamning påförd med borste.
Husby-Långhundra kyrka putsades om 1966. Kyrkan
var före omputsningen spritputsad, men en stor del av
spritputsen hade släppt från murverket och fallit ner.
Valet stod mellan slätputs och fogstrykning. Att på nytt
spritputsa fasaderna verkar inte varit aktuellt. Man valde
art putsa hela murverket, eftersom vissa delar av kyrkans
murverk uppfördes på senmedeltiden och aldrig var
tänkt att stå oputsat.70 Murarna putsades med en
cementstark tunn slätpULS som följer det oregelbundna
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murverket. Putsen vitkalkades. Kalkningen har fåu
göras om gång på gång, eftersom färgen fäster dåligt på
det släta hårda kalkcementbruket.
Odensala kyrka var spritputsad fram till l 970-talet.
Då slälputsades fasaderna och fick en brädriven, eller
snarare snutad yta. Putsen följer det oregelbundna mur
verket. Avfärgningen gjordes i en kraftig gulockra kulör
i enlighel med de äldre färgspår som man fann på tor
net.71 Hörn, omfallningar och smygar vitkalkades 
hörnputsen ligger för övrigt i liv med fasadputsen.
Fasaderna avslutas nertill med en sockelputs avfärgad i
kimrökgrått.
Även Haga kyrka var spritputsad fram ti.11 mitten av
1970-taJet. Den gamla putsen ersattes med en slevdragen
kalkrik puts som avfärgades i rosa. Putsarbetena fick
dock göras om knappt tio år senare, på grund av frost
skador. Enligt projektören berodde skadorna på att arbe
tena utförts alltför sent på säsongen. Omputsningen utför
des med en hydrauliskl bruk och fasaderna avfärgades
med en fabriksblandad kalkbaserad färg.n (Figur 74.)
På Norrsunda kyrka hade putslagningar utförts suc
cessivt sedan den utvändiga restaureringen på 1940-talet.
När kyrkan skulle omputsas 1984 knackades det yttre
putslagret av cementstarkt bruk därför ner och ersattes
med kalkbruk, varefter fasaderna avfärgades med kalk
färg. Tornet, som sedan 1940-talet var slammat med ett
skifferbruk, berördes dock inte av omputsningen. Vid
omfogning och putsning användes ett fabrikstillverkal
bruk. Kalk:färg till avfärgning blandades på plats och fär
gen pigmenterades svagt med gulockra och grön umbra.73

Figur 75. Murverket på
Skeppru,w kyrka besrår
av oregelbundna stenar
som bildar ett mönster av
olika färg.form och stor
lek.

FOGSTRYKNING
Kyrkorna i Frösunda och Skepptuna har fogstmket mur
verk. Fasaderna på Frösunda kyrka fogades om år 1900.
Nästa omfogning utfördes 1975. De gamla fogarna inne
höll olika slags bruk från olika reparationstillfällen.
Dessa bruksskikt bilades bort med en tryckluftsdriven
maskin. varefter murverket omfogades med ett industri
ellt lillverkat kalkbmk innehållande dolomit. Fönster
nischer och omfattningar putsades, men putsen lämna
des rå utan avfårgning.74
Till skillnad från Frösunda kyrka, är putsen i
fönstersmygar och omfattningar i Skepptuna kyrka vit
kalkad och dessutom överstruken med en vit oljefärg.
Troligen är dessa ytskikt ··orörda" sedan fa<;adreno
veringen 1907. Det var då den senaste omfogningen av
murverket ägde rum. Det cementstarka bruket från den
tiden har till viss del lossnat och fallit till marken. Äldre
bruks lager från tidigare reparationer har dänned blottats.
Så kan man t.ex. på vapenhusets västfasad avläsa
åtminstone två typer av bruk; överst ett rödaktigt bruk
innehållande tegelkross och kalkkJumpar och under
detta ett bmk i varmvit kulör, också det innehållande
kalkkJumpar. (Figur 75, 76.)
PUTS MED KVASTAD YTA

Knivsta, Orkesta och Skånela kyrkor har puts med kvas
tad ytstruktur. Det är en typ av putsbehandling som
introducerades först vid 1900-talets början och som varit
vanligt förekommande under hela 1900-talet.
Skånela kyrka putsades på 1950-talet. Vissa ytor

Figur 76. Granskar man murverket pti nära håll blir
åtminstone tre typer av bruk från olika tid avläsbara.
Ytterst ett cementbruk. sedan ett rosafärgat bruk som
innehåller tegelkross och kalkklumpar och underst ett
bruk i varmvit kulö,; också det med inslag av kalk
klumpar. Skepptuna kyrka.
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Figur 77. Kvastad och
slammad puts i kombina
1ion Jr/111 I 950-wlets
res1a11reri11g. Den rosa
sa11dste11e11 i hörnkedjor
och sockel har läm11a1s
synlig. Notera skugg
bilden från de s11e11
avskuma spå11e11.
Skå11ela kyrka.

Figur 78. Pu1s.frå11
1960-1ale1s slut på /...ryr
kan i Knivsta.
Figur 79. Det grova
putsbruket från 1975 har
lossnat och därmed fri
lagt e/1 äldre putsskikt.
Orkesta /...yrka.
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slammades dock. Kyrkan var dessförinnan spritputsad.
Det nya bruket var genomfärgat och lämnades utan
avfärgning. Den sandsten som finns framför allt på
långhusets sydöstra fasad och på tornet lämnades dock
synlig. (Figur 77.)
På Knivsta kyrka bilades den gamla spritpusten samt
äldre putslager och fogbruk ner vid 1960-talets slut.
Fasaderna putsades åter och putsen avfärgades i några få
kalkningar. (Figur 78.)
Spritputsen på Orkesta kyrka togs ner 1975 och även
denna kyrka erhöll en puts med kvastad ytstruktur.
Putsen avfärgades i några få kalkningar. Putsen har
släppt på vissa ställen och fallit av. Där har flera äldre
slätputsade ytskikt frilagts avfärgade i gulockra respek
tive rosa. (Figur 79.)
FÖNSTER OCH SOLBÄNKAR
Vid J900-talets slut har nio kyrkor i större eller mindre
omfattning kvar fönstersnickerier från 1700- och 1800
taJet.75 Fönstren består av enkla bågar som försetts
med innanfönster i samband med installation av värme.
I flera av dessa kyrkor finns också äldre typer av sol
bänkar och fönsterbleck av järnplåt bevarade.
I åtmfostone åtta av tjugo kyrkor har nya bågar pas
sats in i äldre karmar, ofta i samband med installation av
elektrisk uppvärmning. 76 Vid t.ex. en invändig reno
vering av Lunda kyrka under senare delen av l 930-talet
ersattes de gamla träspröjsade fönstren av kopplade
bågar med blyspröjs i ytterbågen. Troligen byttes då
också de äldre solbänkarna av järnplåt mot nya av
galvaniserad järnplåt. Den nya plåten drogs upp några
centimeter på muren och avslutades i framkant med en
omvikning.
l fyra kyrkor bar mer omfattande förändringar skett
med byte av både kannar och bågar.77 Kyrkorna ingår i
gruppen Omgestaltade kyrkor. Såväl fönstrens form som
storlek och utformning förändrades t.ex. i Norrsunda
och Skånela kyrkor. De äldre stickbågiga breda fönster
öppningarna byggdes om till smalare öppningar med
rundbågig avslutning. De gamla fönstren var försedda
med innanfönster. De nya fönstren hade kopplade bågar.
Solbänkarna av svartplåt ersattes med galvaniserad järn
plåt i Norrsunda kyrka, och med kopparplåt i Skånela
kyrka. Plåtarbetena utformades på ett tidstypiskt sätt.
Samtliga kyrkor i undersökningen hade vid seklets
början solbänkar av järnplåt. Typiskt för sådana äldre
solbänkar var att de bestod av plåtar i mindre format som
falsats samman med hakfaJs. Plåten avslutades i fram

kant med rakt språng eller med omvikning. Putsen
anslöt i regel mot plåten, eller så var plåten uppdragen
några centimeter på smygen. Ibland var den bockad in i
putsen. Utförandet hänger samman med putsning med
eftergivligt kalkbruk. Plåten var uppvikt mot kann
bottenstycket och spikad i denna.
Under en period av knappt trettio år, från 1940-talet
fram till slutet på 1960-talet, ersattes många av dessa
gamla solbänkar med nya av kopparplåt. Så var fallet i
Danderyd och Täby kyrkor när de putsades om med en
ny modem typ av puts på 1950- och 1960-talet. Dessa
nya solbänkar är välgjorda med sina tidstypiska detaljer,
som lodrät droppkant och plåt högt uppdragen på den
putsade smygen. Men de blev mer iögonfallande än de
äldre solbänkarna med sina raka språng.
Den galvaniserade järnplåten kom så småningom att
bli vanligare än kopparplåten, men från senare delen av
1970-talet har man alltmer övergått till att låta de äldre
solbänkarna av järnplåt vara kvar. (Figur 80.)
Några få kyrkor har fortfarande kvar b&de gamla
fönster och solbänkar av järnplåt i äldre utförande.78
Utformningen av fönster ocb deras plåtdetaljer har stor
betydelse för upplevelsen av en kyrkas hela gestalt.

Sammanfattning av
1900-talets förändringar
Vid reparationer i takkonstruktionerna har moderna
material och metoder använts och inte i något fall tradi
tionell sammanfogningsteknik. Lagningar i underlags
brädningen bar utförts med sågat virke av mindre
dimensioner. På J970-talet var virket ibland tryck
impregnerat. Inte i någon kyrka har man lagt underlags
brädning bestående av spräckta eller sågade brädor med
snedfasade kortsidor, dvs. spånbotten av medeltida typ.
Den spåntyp som lagts under 1900-talet har inte varit
tillverkad enligt den traditionella metoden, dvs. genom
spjälkning och huggning. Tillverkningen har mekanise
rats, vilket innebär att ett grövre, kluvet spånämne delas
till två spån genom diagonalsågning.
Under 1900-talet introducerades två nya taktäck
ningsmaterial bland kyrkorna, dels skiffer, dels rosttrög
stålplåt (Cor-Ten). Båda materialen är fria från under
hållskrävande ytskikt vilket var ett viktigt argument från
församlingens sida för att frångå spån.
Förekomsten av takgameringar av plåt samt häng
rännor och stuprör är vid seklets slut mer regel än undan
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Figur 80. Förändring av solbänkar. (a, b) Äldre typer
bestående av järnplåtar i mindrefonnat som falsats
samman. Putsen ansluter mot plåten. I framkant avsluras
plåten med rakt språng eller omvikning. Infästningen i
muren är utförd med synlig klammer eller med nit. (c)
Solbänk av koppa,plåtfrån 1950-talets senare del.
P!&ten är uppdragen på muren. Den avslutas med lodrät
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droppkant. (d) Solbänk av kopparplåt från 1960-talet. (e)
Galvaniserad, belagdjärnplåt från 1960- eller I970
talet. Plåten är högt uppdragen på muren. Den avslutas i
framkant med lodrät droppkant. Plåten är fäst i muren
med popnit och ståltråd. if) Reparation av äldre järnplåt.
Den gamla so/bänken av svartplåt har kompletterats med
ny galvaniserad järnplåt mot smyg och vid språng.

tag. Det är framför allt i samband med utvändiga tak- och
fasadarbeten, i synnerhet från 1950-talet och framåt, som
häogrännor och stuprör har monterats. En viktig orsak är
troligen att man velat minska behovet av underhåll av
putsen, men också att missfärgning av sockelputsen, på
grund av stänk från lakvatten, inte accepterats.
Fram till 1960-talet var rör av kopparplåt vanligast
på kyrkorna. Från 1970-talet och fram åt blir den galva
niserade plåten dominerande. Ibland har den varit plats
målad, ibland industriellt målad. Rör med pressade rör
böjar har varit vanligt förekommande. På senare delen
av 1900-talet kan man se en tendens ti Il en återgång tiU
äldre hantverksmetoder vid tillverkning av stuprör. Den
äldre mer.oden har dock kombinerats med en nyare, för
enklad teknik.
De olika putstyperna på kyrkorna visar en utveckling
från svaga kalkrika bruk över hårda cementrika bruk och
så småningom en återgång till mer kalkrika och efter
givliga bruk. Det finns också en tendens till att man velat
ersätta spritputs med annan typ av puisbehandling, i
första hand med fogstrykning men där så inte varit möj

ligt, med slätputs eller puts med kvastad yta -ett val som
i hög grad verkar ha påverkats av rådande synsätt inom
restaureringsverksamheten.
Vid 1900-talets början hade alla kyrkor i studien sol
bänkar av järnplåt. Under en period av knappt trettio år,
från 1940-talet till I960-talet, ersattes de i många fall
med kopparplåt. Detaljutformningen förändrades. Plåten
blev mer iögonfallande från att tidigare ha legat som en
vågrät markering under fönstret. Endast fyra kyrkor har
vid 1900-talets slut fortfarande kvar både gamla fönster
och solbänkar av järnplåt i äldre utförande.
Det är svårare au ge en generell beskrivning av kyr
kornas yttre gestalt vid 1900-talets slut än vid seklets
början. Vid tidigt 1900-tal var kyrkorna inbördes lika.
Variationerna fanns i stället inom varje byggnad i form
av ojämnheter och oregelbundenheter i byggnads
material och ytskikt. Vid sekJets slut har kyrkorna inbör
des blivit mycket olika varandra. Likheten. eller upprep
ningen om man så vill, finn s nu i stället inom varje
enskild byggnad i den släthet och regelbundenhet som
materiaJ och ytskikt företer.

Figur 81. ... den gamla kyrkan ... En liten putsad grås1enskyrka med stort spå111äckt

tak, där varje spån Ji·amträder olik sin granne. Talrvattnet droppar f r&11 de spetsigt
skurna spåne11 och ner i gräset. l gassande sol kastar det nedersta, dekorativt forma
de spå11skiftet si11 skugga på de11 putsade muren. Gamla fönster och smc1rutigt glas i
de stora öppningarna omgivna av gropig ojämn tjärstänkt rappning. Solbänkar skyd
dade av svarta pllztar av järn som i sprtmget tecknar en skarp skugglinje. Gräsytan
som täcker marken fram till sockeln och ut över kyrkogården. lite vildvuxen, med er,
och annan uppstickande gra vsten eller buske. Varje liten del med sina små oregel
bu11de11heter blir till en helhetsgestalt. (Täby kyrka vid 1900-talets början.)
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Tabell I. Taktäckning

Kyrka

Vid 1900-talets början

Vid 1900-talets slut

Alsike

Spån

Spån

Danderyd

Spån

Skiffer

Frösunda

Spån

Rosttrög stålplåt (Cor-Ten)

Haga

Spån

Galvaniserad belagd järnplåt

Husby-Långhund.ra

Spån

Skiffer

Husby-Ärlinghundra

Spån

Spån

Knivsta

Spån

Spån

Lagga

Spån

Spån

Lunda

Spån

Skiffer

Markim

Galvaniserad järnplåt

Galvaniserad järnplåt

Norrsunda

Spån

Spån

Odensala

Spån

Lertegel

Orkesta

Galvaniserad järnplåt

Rosttrög stålplåt (Cor-Ten)

Skepptuna

Spån

Skiffer

Skånela

Spån

Spån

Täby

Spån

Spån

Vassunda

Spån

Spån

Vidbo

Spån

Skiffer

Östra Ryd

Järnplåt

Galvaniserad järnplåt

Östuna

Spån

Spån
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Tabell 2. Avvattning av

Kyrka

Vid 1900-talets början

Vid 1900-talets slut

Alsike

Endast vid vapenhuset

Endast vid vapenhus
Hängränna och stuprör av
järnplåt

Danderyd

-

Hängrännor och stuprör av
kopparplåt I



Frösanda

Haga
Husby-Långhundra

Hängrännor och stuprör av
rosttrög stålplåt (Cor-Ten)

Hängrännor och stuprör av
järnplåt


-



Endast hängränna på

-

långhustaket mot söder



Husby-Ärlinghundra

tak (hängrämwr/stuprör)

-

-

Knivsta



Hängrännor och stuprör av
kopparplåt

Lagga

Hängrännor och stuprör av
järnplåt i äldre utförande

Hängrännor och stuprör av
kopparplåt

Lunda

-

Endast hängränna och
stuprör på sakristian

Markim

Fotränna och stuprör på
absid

Hängrännor och stuprör av
belagd järnplåt

Norrsunda

-

Hängrännor och stuprör av
kopparplåt

Odensala

Endast hängränna på
långhustaket mot söder

Hängrännor och stuprör av
kopparplåt

Orkesta

Fotränna och stuprör på
absid

Hängrännor och stuprör av
rosttrög stålplåt

Skeppruna

Endast hängränna på
pannrum/värmecentral

-

Skånela

Endast hängränna och
stuprör på gravkor

Endast på gravkor och lång
hustak mot norr (ränna)

Täby

-

Endast långhusets takfäll.
Hängränna och stuprör av
kopparplåt

Vassunda

Hängrännor och stuprör av
järnplåt i äldre utförande

Hängrännor och stuprör av
belagd järnplåt

Vidbo



Hängrännor och stuprör av
järnplåt

östra Ryd
Östuna



-

-

Hängrännor och stuprör av
kopparplåt

Hängrännor och stuprör av
belagd järnplåt
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Tabell 3. Purs och
fogstrykning

Kyrka

Vid 1900-talets

Kulör

Vid 1900-talets
slut

Kulör

Vit

Slätputsad

Vit

Spritputsad

Beige/brun

början

Alsike

Slätputsad

Danderyd

Spritputsad

Frösunda

Fogstruken

Haga

Spritputsad

Husby-Långhundra

Spritputsad

-

Fogstruken
Vit

-

Husby-Ärlinghundra Spritputsad

Knivsta

Spritputsad

Gul/vit

-

Slätputsad

Rosa

Slätputsad

Vit

Spritputsad

Gul/vit

Puts med
kvastad yta

Vannvit

-



Lagga

Spritputsad

Gul/vit

Spritputsad

Gul/vit

Lunda

Spritputsad

Vit

Spritputsad

Vit

Mark.im

Spritputsad

Gul/vit

Spritputsad

Gul/vit

Norrsunda

Spritputsad

Gul/vit

Slätputsad

Vit/brun
beige

Odensala

Spritputsad

Slätputsad

Gul/vit

Orkesta

Spritputsad

Puts med
kvastad yta

Beige

Skepptuna

Fogstruken

Skånela

Spritputsad

Täby

Spritputsad

Vassunda

Spritputsad

Vidbo



-

-

-

Vit
-

-

-

Fogstruken
~

Puts med kvastad resp.
slammad yta

Beige/brun

Spritputsad

Beige/brun

Gulrosa/
grå

Spritputsad

Vit

Spritputsa

Vit

Spritputsad

Vit

Östra Ryd

Spritputsad

Gul/vit

Spritputsad

Gul/vit

Östuna

Spritputsad

Vit

Spritputsad

Vit

-
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Kyrka

Vid 1900-talets början

Vid 1900-talets slut

Alsike

Järnplåt

Järnplåt i äldre utförande

Danderyd

Järnplåt

Kopparplåt

Frösunda

Spån

Rosttrög stålplåt (Cor-Ten)

Haga

Järnplåt

Järnplåt i äl&re utförande,
galvaniserad järnplåt

Husby-Långhundra

Järnplåt

Galvaniserad järnplåt, järn
plåt i äldre utförande

Husby-Ärlinghundra

Järnplåt

Kopparplåt

Knivsta

Järnplåt

Galvaniserad järnplåt eller
zinkplåt

Lagga

Järnplåt

Kopparplåt

Lunda

Järnplåt

Kopparplåt

Markim

Järnplåt

Galvaniserad belagd järnplåt

Nörrsunda

Järnplåt

Galvaniserad järnplåt
Järnplåt i äldre utförande på
absid

Odensala

Järnplåt

Kopparplåt

Orkesta

Järnplåt

Rosttrög stålplåt (Cor-Ten)

Skepptuna

Järnplåt

Järnplåt i äldre utförande

Skånela

Järnplåt

Kopparplåt

Täby

Järnplåt

Kopparplåt

Vassunda

Järnplåt

Galvaniserad järnplåt

Vidbo

Järnplåt

Järnplåt och galvaniserad
järnplåt, i äldre utförande

Östra Ryd

Järnplåt

Galvaniserad järnplåt

Östuna

Järnplåt

Järnplåt i äldre utförande

Tabell 4. Solbänkar
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Underhåll och restaurering under 100 år
i
Om man vidgar perspektivet,
finns det då någon överensstäm
melse mellan förändringarna i
kyrkorna i studien och de mer
övergripande förändringarna i
synsätt vad gäller underhåll och

restaurering under 1900-talet? Följande genomgång
skall syfta till att klarlägga hur det förhåller sig.

En antikvarisk restaureringssyn
växer fram
Ett nytt synsätt vad gäller restaureringar hade etablerats
vid 1900-talets början. Det innebar en större varsamhet
med originalet, och varje restaureringsobjekt skulle
bedömas utifrån sina egna förutsättningar. Den enskilda
byggnaden, snarare än dess idealiserade bild, blev
utgångspunkten. Synsättet gällde alla gamla byggnader,
inte bara kyrkobyggnader. Det var ideer som i hög grad
formats på kontinenten, men som omsattes till praktisk
restaureringsverksamhet framför allt av arkitekten och
konstvetaren Sigurd Curman.
Strängare krav kom att ställas på vetenskaplighet.
Byggnaden själv utgjorde den viktigaste kunskapskäl
lan mot vilken dokument om dess historia kunde ställas.
Som ett resultat av denna förändring i synsätt startade
en intensivt inventerings- och forskningsarbete. Det
största inventeringsprojektet med den högsta veten
skapliga ambitionen var Sveriges kyrkor, som startades
1911 av Cunnan tillsammans med konsthistorikern
Johnny Roosval. Målet var en landsomfattande inven
tering av kyrkorna och deras inventarier. Det första
häftet gavs ut 1912 och behandJade kyrkorna i Ärling
hundra härad i Uppland - alltså sju av de tjugo kyrkor
na i studien.79
Curmans antikvariska syn på den gamla byggnaden
som hfatorisk källa kom att få aktualitet under hela
1900-talet. Likaså hans sätt att hantera hela, restau
reringsprocessen - från förundersökningen till slutdokti
mentation.80 Ideerna och metoderna utvecklades i prak
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tiken genom ett antal restaureringar
som med få undantag genomfördes
mellan åren 1909 och 1925.
Redan 1910-191 I genomförde
Curman en restaurering av Alsike
kyrka. De utvändiga arbetena har redo

visats i kapitel Förändringar i kyrkorna under 1900
talet. lnvändigt innebar arbetena framför allt en modern
isering av kyrkorummet. Ny värme installerades, golvet
lades om och bänkarna gjordes bekvämare. Arbetena
innefattade också konservering av de rester av äldre
kalkmåleri som fanns bevarade. Samtidigt lät man ny
dekorationsmålning omsluta dessa fragment så att en
helhetsverkan skapades.8 1
I större skala skulle tillämpning av de nya ideerna
och metoderna ske vid restaureringen av Vreta
klosterkyrka åren 1915-19 l 7. Curman hade där goda
möjligheter att kontrollera och styra arbetena vid restau
reringen. Staten stod för över femtio procent av kostna
derna för restaureringen, vilket gav insyn i ekonomin
och inflytande över hur medlen användes, t.ex. till pröv
ning och utveckling av arbetsprocesser. Så utvecklades
också en ny mekaniserad tillverkningsmetod av spån
som kom att bli den gängse under 1900-talet (se kapitel
Förändringar i kyrkorna under 1900-talet).
Restaureringsarbetet leddes av en grupp bestående
av representanter från församlingen, de antikvariska
myndigheterna, domkapitlet och länsförvaltningen. En
äldre erfaren byggmästare från trakten anställdes att leda
byggnadsarbetena. Han i sin tur handplockade och
anställde hantverkare såsom murare, stenhuggare och
timmennän. Restaureringsarbetet bedrevs i en bygg
nadshytta som upprättats i närheten av kyrkan.
Materialframställningen skedde följaktligen till stor del
på plats.
Tid och ekonomi fanns avsatt för uppföljning, kon
troll och dokumentation på byggplatsen. En dagkontrol
lant dokumenterade och undersökte byggnaden alltefter
som restaureringsarbetet framskred. Men han kunde
också bistå och ge råd vid byggnadsarbetet och sist men
inte minst, se till art den ursprungliga arkitektoniska och

gestaltningsmässiga iden fullföljdes. Kontrollant var
arkitekten Erik Fant.
För att de nya ideerna i denna mera antikvariska
restaureringssyn skulle kunna tillämpas i praktiken
krävdes följaktligen en byggprocess som var anpassad
till en undersökande och reflekterande restaurerings
verksamhet. Så verkar ha varit fallet vid restaureringen
av Vreta klosterkyrka.
Själva restaureringsarbetet har redovisats i flera sam
manhang. Sammanfattningsvis innebar de utvändiga
arbetena bl.a. att taktäckningen av järnplåt ersattes med
takspån och de medeltida takstolarna över koret ersattes
med nya med de gamla som förebild.82 Flera av fönstren
"återställdes" tiJI sitt ursprungliga utseende. Alla fönster
försågs med nya karmar och bågar med antikglas i
blyspröjs. Murarnas tjocka lager puts, som ytterst
utgjordes av spritputs med slätputsade hörn och omfatt
ningar, knackades ner. Skadad kalksten ersattes med ny
och murarna fogades om.s3

Restaurering av ödekyrkor
- en idealisk uppgift
Den arkitektgeneration som utbildades av Sigurd
Curman, t.ex. arkitekter som Sven Brandel, Erik Fant
och Ragnar Hjorth, kom att arbeta efter de principer som
Curman ställt upp. Många uppdrag kom att röra restau
reringar av medeltidskyrkorna.
Under senare delen av 1800-talet hade restaurer
ingsverksamheten framför allt gällt de stora nationella
monumenten, t.ex. domkyrkorna, stadskyrkorna och
Vasaslotten. Vid den här tiden riktades uppmärksamhe
ten i stället på landsortens mer anonyma bebyggelse,
däribland landskyrkorna. Bland dessa medeltida kyrkor
ingick även ödekyrkorna, dvs. kyrkor som mist sin
funktion som gudstjänstlokal men som ändå var bevara
de. 84
Ödekyrkorna restaurerades framför alll under 1920
och 1930-talet. Restaureringarna var kostnadskrävande
men statligt stödda. De genomfördes av personer med
hög professionell kompetens. Där ingick arkitekter och
antikvarisk expertis samt byggmästare som ofta verkade
inom en äldre byggnadstradition.
Dessa restaureringar kunde i stor utsträckning styras
av antikvariska hänsyn, och de bör ha varit en idealisk
uppgift för den antikva.riska restaureringsideologin.
Mycket av arbetet gick ut på att göra tillägg och

kompletteringar. Dessa skulle göras i så nära anslutning
till det befintliga materialet som möjligt. Man gjorde
putslagningar där den nya putsen anpassades till den
gamla. Vid omfäggningar av spåntäckningar tillverkades
spån med samma format som de gamJa och mönster
läggningen blev densamma. Ibland sparades större delen
av den gamla spåntäckningen och nya spån stacks helt
enkelt in som ersättning för rötskadad spån.
Sigurd Curman var starkt engagerad i ödekyrkornas
bevarande, och han var den som genomförde en av de
tidigaste ödekyrkorestaureringarna, nämligen den i
Balingsta kyrka i Uppland. Kyrkan restaurerades
I918- 1919. Ny spåntäckning, imiterande den gamla,
lades på taken, medan spritputsen med slätputsade hörn
och omfattningar knackades ner och fasaderna putsades
med en slätputs och avfärgades i en ljus kulör.85
Arkitekten och antikvarien Sven Brandel upprättade
restaureringsprogram för flera ödekyrkor.86 Han hade
tidigare utarbetat beskrivningarna i Sveriges kyrkor av
de i studien ingående Danderyd och Täby kyrkor.
Möjligen var det under hans inflytande, som den ålder
domliga spåntäckningen på Täby kyrka kopierades, när
taket lades om med ny spån kring 1920.

Vägledning vid kyrkorestaurering
Även arkitekten Erik Fant arbetade med ödekyrkorna,
t.ex. Ovikens gamla kyrka i Jämtland, där han slutförde
restaureringen efter Sven Brandels död 193 I. Fant var
också verksam som restaureringsarkjtekt i många av de
uppländska medeltidskyrkor som fungerade som för
samlingskyrkor, t.ex. kyrkorna i Skånela och Norrsunda,
som redovisats i kapitel Förändringar i kyrkorna under
1900-talet.

Erik Fant kom i sina restaureringar att i hög grad
följa de av Curman utvecklade restaureringsprinciperna.
Han redogjorde för dessa i en artikel i Tidskrift för hem
bygdsvård från 1922. Kyrkorummet skulle, efter en
idealisk restaurering, ge intryck av att ingenting för
ändrats i kyrkan på mycket länge, samtidigt som allting
ändå skulle var praktiskt och vårdat. Avtrycken av tidens
gång var viktiga. Så var även patina, och därför patine
rades nytillskott så att de skulle ansluta till det gamla.
Resultatet skulle bli en väl sammanhållen helhet.
Någon motsvarande vägledning vad gäller kyrkans
exteriör gav Fant inte, men troligen eftersträvades mot
svarande intryck. Han var mycket konkret i sin beskriv
ning av hur man rent praktiskt skulle reparera kyrkan
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utvändigt och gav vissa riktlinjer vad gäller materialval
och utförande.
Spåntäckning hade sedan länge av hävd använts som
taktäckning på de gamla kyrkorna. Det borde därför,
enligt Fant, vara det självklara taktäcknjngsmaterialet
även framöver. Väl lagd och kontinuerligt underhållen
(med omtjärning vart femte år) kunde en spåntäckrung
ha lika lång livslängd som vilket annat taktäcknings
material, utom möjligen tegel och blyplåt. Som alterna
tiv till spåntäckning rekommenderade Fant taktäckning
av skiffer eller taktegel. Han påpekade samtidigt att en
förstärkning av takkonstruktionen då troligen var nöd
vändig.
J de fall sättningar hade iakuagits i murverket borde
grundläggrungen undersökas och eventuellt förstärkas.
Fant rekommenderade att förstärkningen utfördes på så
sätt att man i etapper göt en ny grund till frostfritt djup.
Samtidigt avlägsnades den gamla grunden undan för
undan. Fant gav däremot inga rekommendatjoner eller
förhållningssätt vad gäller takstolsreparationer, t.ex. vid
förband som dragits isär eller vid rötskador.
Stora fönsteröppningar, som tillkommjt under tidiga
re århundraden, kunde ibland behöva skärmas av så att
de inte verkade bländande. Fant rekommenderade också
att man i samband med installation av vänne satte in
innanfönster, vilka borde göras med stora odelade rutor.
Om de gjordes spröjsade, skulle de tillsammans med
ytterfönstrets spröjsverk skapa en orolig syneffekt.
Enligt Fant innebar ofta de arbeten, som berörde
kyrkornas fasader, att äldre tjocka putslager, vanligen
från 1800-talet, knackades ner. Vid omputsning borde
man se till att den nya putsen följde murens oregelbun
denheter, så att man därigenom fick fram kyrkans ålder
domliga karaktär. Fanns partier av huggen sten som
överputsats borde dessa ytor friläggas.
De riktlinjer som Erik Fant gav i sin artikel genom
fördes med stor konsekvens vid restaureringarna av
kyrkorna i Norrsunda och Skånela.

Det stilmässiga ifrågasätts
Curmans arbetssätt innebar en hög grad av fritt konst
närligt gestaltande kombinerat med vetenskaplig exakt
het. Synsättet kom att sätta sin prägel på ett stort antal
historiska byggnader, framför allt kyrkor, åtminstone
vad gäller det "stilmässiga". Graden av veterfskaplighet
kan möjligen ifrågasättas.
Kring 1930-talet kom detta synsätt dock att ifrågasät-·
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tas starkt av funktionali smens förespråkare. Likaså på
1960-talet, då omgestaltrungar i samma stilideal ibland
uppfattades som pastischartade. Ett annat, mer nutida
uttryck, kunde ibland kännas befriande. Det framgår 1.ex.
av ett yttrande från tandsantikvarien i Uppsala län. Det rör
ett förslag till invändig restaurering av Knivsta kyrka, som
upprättats av arkitekten Harald Thafvelin 1960:
"Programförfattarna har besjälats av iden att det
nya, som tillkommer kyrkan, skall ha klar tids
prägel men ändå inordna sig i kyrkorummet med
dess bevarade delar från föregående, av sin tid
också starkt präglade inredning, såsom orgel
läktaren m.m."... "Jag tror att denna väg är lyck
ligare än att ständigt lansera kompromjsslös
ningar i pastischeriets tecken."87

Från hantverk till mekanisering och
industrialisering
I det hantverksmässiga byggandet kunde man lägga ner
mycket tid på ett arbete. Materialet svarade nämligen för
merparten av kostnaden för det färdiga arbetet, och
arbetslönen var låg. Med detta följde också att det var
"värt" att underhålla de gamla materialen, eftersom de
var dyra i inköp. Med stigande arbetslöner och minskade
materialkostnader blir däremot läget det omvända. De
svårigheter som denna utveckling skapade vad gäller
underhållet på kyrkorna löper som en tråd genom hela
1900-talet. Diskussionen ställdes på sin spets på 1970
talet och gällde då underhållet av de gotländska
kyrkorna.
Redan på 1920-talet uppfattades denna förändring av
hantverkarna, och omställningen kunde vara svår för de
äldre, vilket framgår av detta utdrag ur en intervju med
bleckslagaremästare G. M. Nyström.
"Mina egna minnen från forna tiders hantverk
daterar sig knappast ett halvt sekel tillbaka i
tiden, men mjn far plägade tala mycket om
de tidigare förhållandena, och det var många
gånger inte så lätt för honom att sätta sig in i den
nyare tiden. Förr var det ju så, att arbetslönen var
låg och största utgiften för den färdiga varan föll
på materialets konto. Det gällde därför för
mästarne att taga vara på varje liten plåtbit, även
om dess utnyttjande kostade en hel del arbete.
Det var därför bleckslagarne sedan gammalt
drev en rätt så omfattande tillverkning av leksa

ker: man vann därigenom den dubbla fördelen
att kunna utnyttja allt material, även de minsta
bitarna, samt kunde hålla arbetsstyrkan jämnt
sysselsatt."88
Ännu på 1950-talet tillämpades dock på många byg
gen fort-farande i stort sett medeltida tekniker och
arbetsorganisation. Det gällde framför allt för murar
mästaren, men i viss mån även för timmermännen.
Detta trots au förändringarna inom träbyggnadstekni
ken kom tidigare och var mer omfattande än för mur
ningsteknjken.89
De stora förändringarna inleddes på 1950-talet med
en omfattande mekanisering. Sedan följde industrialiser
ingen av byggandet på 1960-talet, till följd av miljon
programmet med sin låga andel småhus.9<l. 91

Vidgad klyfta mellan äldre
och nyare teknik
Det var framför allt på 1960-talet som problem började
dyka upp vid restaurering och underhåll av äldre bygg
nader. En som tidigt uppmärksammade detta var
byggnadsingenjör lngmar Holmström, som i en artikel
i Byggmästaren beskrev den vidgade klyftan mellan
traditionell och ny byggnadsteknik.92
Många gamla material och arbetsmetoder hade för
svunnit och ersatts med nya, eftersom de gamla var
olämpliga vid produktion av nya byggnader.
En betydande kostnadsförskjutning hade ägt rum
mellan material och arbete, vilket gjorde underhålls- och
reparationsarbeten alltför dyra.93 Lagningar av puts och
omtjämingar av spåntäckningar hörde i äldre tid till det
"enkla" underhållet.
Stigande arbetskostnader, ökade krav på arbetar
skydd och ställningsbyggande samt det faktum, att även
mindre underhållsarbeten krävde projektering och påföl
jande entreprenadutförande, hade gjort underhållet av
kyrkorna alltmer betungande för församlingarna.
Vad som ytterligare komplicerade situationen var, att
de äldre materialen ofta krävde stor yrkesvana, samtidigt
som de hantverkare, som behärskade de traditionella
byggnadsteknikema, närmade sig pensionsåldem.
NYA OCH EFFEKTIVA METODER VID PUTSNING
Ett annat problem, som började uppmärksammas, var de
nya putsbortagningsmetodema som användes på 1960
talet vid avlägsnandet av äldre puts inför omputsningar.

Från antikvariskt håll hade man börjat se äldre puts som
historiskt källmaterial och uppfattade därför de nya
effektiva arbetsmetoderna som ett hot.
Meda~ m:n förr ofta lät de gamla putsytorna vara
kvar och nöjde sig med att hugga upp "sår" i ytorna för
att den nypåslagna putsen skulle få bättre fäste, innebar
de nya metoderna att rester av gammal puts togs bort,
och därmed avlägsnades också ett viktigt källmaterial.
Ofta var den gamla putsen slevdragen. Den ersattes
nu med slammade eller kvastade putsytor - putsstruktu
rer som var vanliga på nyproducerare byggnader på
1950- och I960- talec.94
PUTS OCH PLÅT FÖRÄNDRAS
För att uppfylla de bostadspolitiska kraven och målet an
industrialisera byggproduktionen, krävdes putsmaterial
med andra kvaliteter än de traditionella. De skulle vara
enkla att applicera, frostbeständiga och "underhållsfria".
Ewa Malinowski skriver i sin avhandling, Puts på gamla
hus, att orsaken till att man frångick kalkbruk och i stäl
let började putsa med kalkcementbruk inte var den att
kalkbruket var dåligt - det passade helt enkelt inte den
nya storskaliga, snabba och industrialiserade byggpro
cessen.95
Det var just vid underhållet av den utvändiga putsen
på de gamla byggnaderna som svårigheterna blev så
uppenbara. Exempel hämtade från de gotländska kyr
korna visade, att den gamla utvändiga putsen var olik
den som sedan användes vid omputsningen. Det gällde
såväl i sammansättning som hållbarhet. Man menade att
den gamla putsen var av mycket hög kvalitet, medan den
nya putsen ofta föll ner efter alltför kort tid. Orsaken var
både olämpligt material och felaktiga metoder.96
När de nya putsmaterialen började användas, föränd
rades utformningen av plåten, t.ex. på listverk och
fönsterbleck. De nya bruken var nämligen mindre efter
givliga och mer känsliga för fukt än kalkbruken. För att
skydda putsen drogs plåten upp allt högre på muren. Den
avslutades - enligt tidens praxjs - i framkant med lodrät
droppkant.97

Den antikvariska restaureringssynen
omformas
Restaureringen av Skokloster på 1960- och I970-talet,
ledd av arkitekten Ove Hidemark, var en viktig inspira
tionskälla och förebild för restaureringssynens omform
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ning under senare delen av 1900-talet. Medan Curman
och hans samtid ingående redovisade och motiverade
t.ex . konservering av originalmåleri, medeltida puts och
förändringar av fönsteröppningar, saknades motsvaran
de noggranna genomgång av t.ex. medeltida takstolar,
underlagsbrädning eller yngre putslager.
Synen på original hade vidgats till att omfatta hela
byggnaden med såväl stomme som ytskikt. En orsak till
detta var naturligtvis den riktning som nyproduktionen
tagit i samband med miljonprogrammet, och som
avlägsnat sig alltmer från det traditionella hantverks
mässiga byggandet.98
Att bevara originalputsen var en av de huvudupp
gifter arkitekten Ove Hidemark ställt upp vid restau
reringen. En annan var att återskapa puts för skadade
partier. Omputsningar på Skokloster föregicks av puts
ning av en serie provytor, där bl.a. bruk med olika sam
mansättning på ballast prövades, likaså olika metoder att
applicera bruket.
Också kvaliteten och värdet av det äldre plåthant
verket uppmärksammades. Hidemark menade att det
fanns en fara i att överföra moderna detaljlösningar på
en äldre byggnad. Accepterades moderna lösningar,
skulle detta steg för steg medföra en förändring av bygg
nadens hela karaktär. Därför ersattes den äldre rost
angripna svartplåten på takfallen vid takfoten med ny
plåt (av zink) i likadant utförande. Den nya plåten falsa
des för hand. Falstyp och storlek på plåten var identisk
med "originalet".99
TRADITIONELLA PUTSTYPER ÅTER
TILLGÄNGLIGA
Den omfattande nyproduktionen på 1960-talet hade ett
tiotal år senare avlösts av en intensiv ombyggnadsverk
samhet. Vad gäller de utvändiga arbetena på kyrkorna
karaktäriseras 1970-talet av en omfattande AMS-verk
samhet, dvs. arbetena finansierades ofta med arbetsmark
nadsmedel. Den traditionella hantverkskunskapen hade
överlevt under nybyggnadsperioden,
dels genom den äldre generation
hantverkare som fanns kvar, dels
genom erfarenheter från kultur
miljövården . Där hade man tidigt

börjat experimentera med traditionella material och
metoder, i synnerhet vad gäller framställning av putsbruk
och metoder att putsa. Tillverkningen av våtsläckt kalk
på Gotland återupptogs redan på 1960-talet. De flesta
materialleverantörer kunde på 1970-talet leverera färdig
blandat kalkbruk och fabriksblandade kalk:färger. Vid
1980-talets början salufördes hydrauliskt bruk. HJO
DEN PRAKTISKA BYGGNADSVÅRDEN
UTVECKLAS
Vid 1900-talets slut hade de äldre materialen kommit att
värdesättas alltmer i samhället, samtidigt som använd
ningen av begreppet traditionella material började
ifrågasättas. Inom kulturmiljövården blev man upp
märksam på begreppets mångtydighet, och att det därför
kunde missbrukas - medvetet eller omedvetet. Så fanns
det t.ex. i äldre tid inte bara ett recept för tillverkning av
linoljefärg och kalkbruk, utan hundratals. 101
Under det sena 1900-talet engagerade sig de regio
nala byggnadsvårdsorganisationerna kraftfullt i den
praktiska byggnadsvården och utvecklade denna lokalt.
Flera byggnadsvårdscentra upprättades. Byggnadshyttor
växte fram där det bedrevs praktiskt utvecklingsarbete.
Under 1990-talets byggkri s genomfördes många arbets
marknadsprojekt med syfte att återuppta och vidare
utveckla kunskap om hi storiskt byggande. Restau
reringen av Mäl såkers slott och projektet Tradition &
byggproduktion var två stora satsningar. 102 En svårighet
var dock att dessa kurser vände sig till arbetslösa
bygghantverkare, och var därför inte anpassade till dem,
som hade egen verksamhet eller var anställda.103
Genom dessa arbetsmarknadsprojekt hade intresset
för och kunskapen om äldre material och arbetspro
cesser ändå vuxit betydligt jämfört med läget före bygg
krisen på 1990-talet. Vid århundradets slut startade
också på regeringens uppdrag en försöksverksamhet
med yrkeshögskolor inriktade på byggnadsvård. 104
Utbildnings- och kompetensfrågor hade blivit allt
viktigare. Intresset för att utveckla
den egna kompetensen kring bygg
nadsvård hade ökat bland de yrkes
grupper som medverkade i vården av
det byggda kulturarvet.
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Förändringstendenser

Några slutsatser
Studien visar att tre typer av förändringsprocesser kan
urskiljas bland de tjugo kyrkorna under 1900-talet. Fem
kyrkor har utsatts för mer genomgripande förändringar.
Endast två kyrkor kan uppfattas som mer eller mindre
opåverkade av 1900-talet. I de återstående tretton kyr
korna har förändringarna skett mer obemärkt - ändå är
de av stor betydelse för upplevelsen av kyrkornas utvän
diga gestalt.
De utvändiga arbetena kan dateras utifrån faktorer
såsom typ av taktäckning, fasadputsens sammansättning
och ytstruktur eller utformningen av plåtdetaljerna.
Detta beror på de olika tidsuttryck som material och
ytskikt har, beroende på att praxis växlat genom årtion
den. Nya material har tillkommit, och då företrädesvis
sådana med underhållsfria eller mindre underhållskrä
vande ytskikt. Hanteringen av materialen har mångfaldi
gats. Detta är särskilt tydligt efter 1950, när den stora
mängden utvändiga arbeten utfördes på kyrkorna i
studien, samtidigt som omställningen av byggnadsverk
samheten var som mest intensiv.
Frågeställningen kring hantverkets marginalisering
och den betydelse detta haft på de arbeten som utförts på
kyrkorna verkar varit fel ställd. Det förefaller som om
entreprenören och hantverkaren sällan haft något verk
ligt inflytande över vad som skulle utföras på kyrkorna
eller på vilket sätt arbetena skulle utföras. De har räknat
på förfrågningar, organiserat byggentreprenader och
utfört det som någon annan i ett tidigare skede tänkt ut.
Det verkliga inflytandet förefaller snarare ha legat hos
arkitekten eller ingenjören. Denne har anlitats när det
varit dags för större arbeten, t.ex. omputsningar och
omläggningar av tak eller vid statiska problem i murar
och valv. Det som då haft betydelse är det synsätt, den
kunskap och de värderingar som funnits hos den anlita
de konsulten. Medan arkitekterna ofta har haft en stark
drivkraft till originalitet, verkar ingenjörernas arbeten
framför allt ha varit inriktade på konsolidering.
Arbetsprocesserna har förenklats, eller "effektivise
rats", såväl vid framställningen av materialen som i själ
va byggurförandet. Särskilt tydligt märks detta vid till

verkningen av takspån, vid framställningen av putsbruk,
vid avfärgningar samt vid tillverkning av stuprör och vid
ytbehandling av plåt. Orsakerna är bl.a. kostnadsutveck
lingen för lönearbete, garantifrågor och förändring av
praxis.
Vilka är de värderingar som legat bakom fastighets
förvaltningen och det antikvariska ställningstagandet?
Denna frågeställning har fått mindre utrymme i denna
studie. Men man kan ändå konstatera att en stark driv
kraft hos kyrkoråd och församlingar har varit att redu
cera och förenkla underhållet på kyrkorna för att hålla
nere kostnaderna. Särskilt tydligt blir detta i diskussio
nen kring valet av taktäckningsmaterial där församling
arna i flera fall krävde att få ersätta spån med annat
mindre underhålJskrävande material, t.ex. skiffer. Man
har också velat samla många små åtgärder till en större
entreprenad, som satts igång när det funnits arbetsmark
nadsmedel att tillgå. Särskilt tydligt är detta på 1970
talet då utvändiga arbeten, t.ex. omläggning av tak eller
omputsning av fasaderna genomfördes på åtta av kyr
korna. Större underhålls- och restaureringsarbeten har
utförts en eller högst rvå gånger på var och en av kyr.
koma under 1900-talet. Det har följaktligen inte varit
fråga om något löpande underhåll.
Vad gäller de antikvariska myndigheternas synsätt
och värderingar hävdade man vid tillståndsgivning
redan vid 1900-talets början spån som taktäcknings
material, medan man först på senare delen av 1900-talet
fört en mer aktiv roll för att driva frågor kring puts och
plåt. Men materialen har ändå behandlats generellt, inte
i detalj. Man bar utgått från en allmän restaureringssyn
och inte från det som varit specifikt för varje kyrka.
Hur har kyrkornas yttre gestalt förändrats under
1900-talet? En avgörande förändring är att spelet mellan
ljus och skugga, beroende på små oregelbundenheter i
taktäckning och puts tonats ner, till förmån för regel
bundenhet och upprepning; Medan de äldre spånen tälj
des för hand har tillverkningen mekaniserats och gett ett
standardspån. Äldre ojämn tjärstänkt sprirputs kalkad
med färg blandad på plats har ersatts med mer regelbun
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den "stenig" spritputs avfärgad med en fabriksblandad
kalkfärg innehållande ett fillermaterial. Stänkputs har
använts som avfärgning såväl på slätputs som på sprit
puts, med en homogeniserande inverkan på putsens tex
tur. Solbänkarnas skyddstäckning av järnplåt med karak
tär av listverk, har ersatts med kraftigare plåtbeslag i ett
mer kantigt utförande.
Min tes om de små förändringarnas betydelse verkar
rimlig. Genom små och "oreflekterade" förändringar har
kyrkornas yttre gestalt sakta omvandlats och erhållit ett
annat uttryck än de hade vid 1900-talets början. Till stor
del beror denna omvandling på förändringar i materia]
och metoder.

Den materiella helheten
Denna studie bygger till stor del på tolkningar av för
ändringar i ytskikt och byggnadsdelar som skett under
1900-taJet. Förändringarna är resultatet av människors
tankar och handlingar som kan avläsas i kyrkorna 
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människor har tydligt salt sina spår. Samtidigt framgår
av studien att spåren från en äldre historia i hög grad har
suddats ut. Endast två kyrkor kunde ju karaktäriseras
som synbarligen awemiska. Vill vi fortfarande kunna
läsa av och tolka historier från en äldre tid, bör vi tydli
gen än mer lägga fokus på material och arbetsprocesser
- på det som utgör den materiella helheten. Skall det
avlägset förflutna kunna vara närvarande i en gammal
byggnad krävs följaktligen ett upprätthållande av bygg
metoder som inte är de gängse på den allmänna bygg
marknaden. Låt oss kalla dem antikvariska byggmetoder
- alltså metoder med höga krav på kunskap om proces
ser och utförande.
Med det här resonemanget följer rent konkret att de
spår som människor sätter i kyrkorna, tex. genom till
byggnader eller andra "större" förändringar, kanske är
av mindre betydelse ur antikvarisk synvinkel. Den mate
riella helheten däremot måste säkras, när vi underhåller
och restaurerar våra gamla hus. Hur vi gör när vi för
ändrar detaljer och ytskikt blir således ytterst avgörande.
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Alsike,

Varför ser vissa medeltidskyrkor så övertygande ålderdomliga ut, medan andra
genast upplevs som nutida? Vi lken betydelse har materialval, ytskikt och ut
formning av detaljer för upplevelsen av en gammal byggnad? Denna skrift för
söker ge svar på dessa frågor. Den riktar sig främst till förvaltare, projektörer,
antikvarier och naturligtvis till hantverkare som utför det byggnadsvårdande
arbetet.
Författaren, Lotta Gustafsson, är arkitekt med projektering och forskning
som huvudsakligt arbetsområde.
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