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Stavkyrkor 

Av Gad Rausing 

Begreppet stavbyggnad respektive stavkyrka har under tidernas lopp 
i litteraturen fått beteckna mycket olika byggnadsformer. Ibland har 
termen stavbyggnad använts i en mycket vidsträckt betydelse, så att 
t. ex. även ramverksbyggnader med påspikade lodräta ytterelement 
inbegripits. I andra fall har gränsdragningen varit så snäv, att det lod
räta väggelementet måste vara bärande och hörnen måste markeras 
av bärande stolpar. I föreliggande uppsats förstås med stavbyggnad en 
byggnad, där väggarna består av lodräta element, »stavar», upptill 
sammanhållna av ett över deras ändar gripande hammarband, mot 
vilket taket ligger i direkt kontakt. Taket å sin sida kan bäras antingen 
av väggarna eller av en stolpkonstruktion, varvid dessa stolpar an
tingen kan vara fristående innanför eller utanför väggarna eller ingå 
som element i väggarna. 

Stavarnas nedre delar kan stödjas på olika sätt — nedgrävda i jorden, 
hakade på eller infattade i en syll, vilken antingen kan ligga på sten-
fundament, på syllstockar eller direkt på eller i jorden. Stavarnas 
kanter kan vara utformade med fjäder och not, eller med dubbelsidig 
not för en lös fjäder, för att fullgod tätning skall uppnås. 

De byggnader, vilka uppfyller de fordringar definitionen ställer, 
fördelar sig över ett geografiskt tämligen begränsat område. 

Av de fordom tämligen talrika byggnaderna återstår nu endast ett 
mycket begränsat antal, varav huvudparten i Norge. I Danmark har 
inga stavbyggnader bevarats, i Sverige endast en — Hedareds kapell i 
Västergötland — samt i England en — Greenstead's kyrka i Essex.1 

Spår av stavkyrkor och andra byggnader i stavteknik är kända i Norge, 
Danmark, Sverige, Tyskland och möjligen Island. Däremot saknas de, 
märkligt nog, i Finland. 

1 Ewert Wrangel anger i sin artikel »stavkyrkor» i Svensk Uppslagsbok, att stavkyrkor 
även skulle förekomma i Schlesien. Han har såtillvida rätt, att i Briiekenberg funnits 
(och kanske ännu finns) en stavkyrka — men den är flyttad dit är 1841 från \a i ig i 
Valdres, Norge. 
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De bevarade stavbyggnaderna är samtliga av ganska sent datum, 
och har alla byggts om åtskilliga gånger. De utgör endast en försvin
nande liten del av vad som en gång funnits. Enbart lör Norge för
tecknar Dielrichson (1892) 322 stavkyrkor, varav 24 ännu står i sin 
helhet och 7 ingår i om- och tillbyggnader. Därtill kommer ytterligare 
6 stavkyrkor, varav rester anträffats vid utgrävningar, summa 37. Där
till kommer 51 kyrkor, varav teckningar eller beskrivningar är beva
rade. Jämför med detta 32 danska stavkyrkor, varav rester är bevarade, 
samt minst 21 och möjligen 26 svenska. 

I sin klassiska utformning, sådan vi känner den från t. ex. Urnes, 
Hopperstad och Borgund, består stavkyrkan av ett rektangulärt lång
hus med tak, buret av grova stolpar, vilka stär på 2 par varandra kor
sande syllstockar. Dessa senare bär också de syllar, på vilka vägg-
plankorna står. Väggarna står så pass långt utanför stolparna, att man 
nästan får ett intryck av att långhuset är uppdelat i tre skepp. Så är 
emellertid icke fallet — »omgången» går run t hela långhuset, även i 
öster och väster. Koret är uppbyggt på ungefär samma sätt som lång
huset, och oorganiskt fogat till detta. Såväl omgångens tak som korets 
är väsentligt lägre än det centrala långhusets. 

Dielrichson, Bugge, Olsen, Roussel, Boéthius och Ekhoff, och flera 
med dem, härleder alla stavkyrkan från den inhemska nordiska tem
pel formen. 

Bevisföringen verkar föga övertygande. De germanska trätemplen 
synes ha försvunnit frän jordens yta långt innan de karolingiska pa
latsen byggdes. Tanken på en direkt tradition här kan säkerligen av
skrivas. Att de karolingiska palatsen beundrades av samtiden före
faller sannolikt. Kvar stär dock det faktum, att vi icke känner utseen
det, eller ens den säkra lokaliteten, av något enda skandinaviskt hedna
tempel, och allra minst av något, som är ens tillnärmelsevis samtidigt 
med de karolingiska palatsen! »Högbyggda hallar» är endast en fras.2 

I varje diskussion om stavkyrkornas ursprung intager de arkeolo
giska och litterära beläggen för det hedniska templet i Uppsala så 
stor plats, att det är motiverat att närmare skärskåda vad vi egentligen 
vet om det. 

Att i Uppsala redan tidigt funnits en kultplats av nägot slag synes 
framgå av en passage i Tjodolfs av Hvin Ynglingatal, antagligen frän 
omkring år 900, där det om konung Yngve heter, att han var »vordr 
véstalls», väktare över helgedomen. Huruvida denna helgedom var 
2 Magnus Olsen ig6fl; Roussel 194), 
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en byggnad eller en kultplats under öppen himmel framgår dock 
icke. 

Hos Adam av Bremen namnes templet men intet om dess utseende. 
Vi kan förstå, att det varit stort nog att rymma 3 gudabilder — eller 
en väggbonad med tre gudabilder?3 

Vågar man draga nägra slutsatser av det faktum, att templets ålder, 
som, om den varit hög, säkerligen skulle bidragit till dess berömdhet, 
icke omnämns? 

Viktigt är, att Adam själv icke hade sett »Uppsala-temple t» utan 
skildrar det efter en beskrivning, som han fått av en kristen besökare 
på platsen, en man, som kanske icke ens fått komma in i »templet» 
och som, om han var skandinav, kanske talade ett för Adam främ
mande och svårförståeligt språk. Om Olaf Olsen har rätt, när han 
underkänner iSOO-talskällomas skildringar av hednatempel och hedna-
kult i Skandinavien, har vi endast Adams av Bremen ord för att det 
överhuvudtaget någonsin förekommit hedniska tempelbyggnader i 
Skandinavien. 

Gentemot detta står så Sigvats skildring (från omkring är 1020) av 
»alfablotet» på gärden Hov i Västergötland, vilken synes bevisa att 
huvudbyggnaden på gården, hallen, vid offerfesterna användes som 
kul tiokal. 

Om detta varit allmän bruk, något som ju antydes av avsaknaden av 
fynd av hedniska tempelbyggnader, förefaller det troligt till »Uppsala 
hednatempel» i själva verket var den stora hall, som kan förutsättas 
ha funnits på kungsgården.1 »all antingen Adams sagesman icke berät
tat eller Adam icke uppfattat (vederbörande synes ju ha besökt platsen 

3 »Thor in incdio sulimn habeal Iriclinio, hinc cl indc Inimii possidcnl Wodan et 

Fricco». 
• Omkring 107(1-1080 stod fortfarande • hednatemplet! i Ippsala enligt Adam a\ Bre
men. Redan före 10G6, det är konung Stenkil dog, fanns en biskop i Sigtuna. Den från 
I.und utgående missionen arbetade vid denna tid i Västergötland, 

Tydligt är, att ännu 60 år efter det att Sigtuna blivit biskopssäte, omkring 1060, 
hedendomen icke släppt sitt grepp, och fiirst 1152 omtalas Ippsala som stift. 

Ännu 1120 synes Ippsala ha varit fullt hedniskt, men erövrats av kristendomen före 
1152, och sannolikt före 1143. Detta skulle innebära, att den första kyrkan byggdes eliii 
någon gäng mellan 1140 och 1152. Det forefaller osannolikt alt delta var cn stenkyrka, 
den biskopskyrka, varav delar fortfarande stär. Denna senare- är säkerligen den katedral, 
som grundades av den förste eller av en av de första ärkebiskoparna. Den första kyrkan 
var med all sannolikhet en träkyrka, en stavkyrka, och låg troligen på eller i närheten 
av platsen fiir den senare katedralen. 

Stolphålen under kyrkan i Gamla Ippsala behöver alliså icke nödvändigtvis vara 
rester av ett hedniskt tempel. 
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vid tiden för själva biotet, kanske till en därmed sammanhängaucle 
marknad), att byggnaden ifråga hade två funktioner, att »Uppsala 
hednatempel» såsom sådant måste avföras ur diskussionen för all 
framtid, och att vi antagligen har att söka spåren efter denna till
fälliga kultlokal på det område som än idag bär kungsgårdens namn. 

När på 1060-talet den kristne konung Stenkil avvärjde biskop Adal-
vards av Sigtuna planerade tåg till Uppsala för att bränna »hedna
templet» var orsaken kanske icke enbart politisk — det är förståeligt 
att han icke ville komma i strid med den hedniska majoriteten bland 
sina undersåtar — utan även ekonomisk — han ville icke låta biskopen 
bränna hans egen kungsgård. Visserligen omtalar Adam gudabilder i 
»templet» — men vi vet ingenting om deras storlek. Det är fullt möj
ligt att de var av sådant format att de mellan bloten kunde lyftas 
bort och förvaras på annat håll. 

De båda gravarna av kristen typ under avfallslagren från stenkyr
kans i Gamla Uppsala tillkomst antyder, att stolphålen tillhört en 
tidig träkyrka eller hägnaden kring en sådan. Hade icke Adams av 
Bremen skildring av hednatemplet i Uppsala klavbundit fantasin, 
hade kyrkan i Gamla Uppsala varit en kyrka vilken som helst, skulle 
golven och stolphålen under densamma omedelbart tolkats som spår 
efter en tidigare träkyrka på platsen. 

Från St. Drotten i Lund, Nr. Hörning, V. Starup och Viv i Dan
mark samt från Skogtapeten vet vi att »klocktorn» ofta funnits väster 
eller öster om stavkyrkorna. Dessa markeras nu av hålen efter 8 grova, 
lodräta stolpar, ordnade i kvadrat. Ti l l dimension och inbördes av
stånd stämmer stolphålen under Gamla Uppsala kyrka ganska väl 
med dem framför St. Drottens stavkyrka i Lund. Den till klockstapeln 
hörande stavkyrkan kan förväntas ligga antingen öster eller väster om 
klockstapeln. Eftersom denna hypotetiska kyrka tillhör 1100-talets 
andra fjärdedel, är det sannolikt att dess väggar stått på syllar, och 
att dessa vilat på syllstockar. Om så varit fallet, tillhör den »den för
lorade generationen kyrkor». (Se nedan.) Den kommer endast att 
kunna påvisas, om till äventyrs syllar och syllstockar vilat på någon 
form av stengrund, och (eller) genom fynd av till kyrkan hörande gra
var. »Lergolvet» har i så fall ingenting med kyrkan såsom sådan att 
göra, utan har tillhört en öppen plats omkring kyrkan. 

De små stolphålen utgör troligen spår efter hägnader. Från Lund 
vet vi, att sådana icke nödvändigtvis behöver höra till den kyrka, i 
vars närhet de anträffats! 
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De enda tempel från vikingatid och missionstid, som vi känner, är 
alltså de kristna, de tidigaste stavkyrkorna.5 

Samtliga nordiska stavbyggnader från tiden före år 1100 har den 
enkla grundplanen, ursprungligen rektangulär utan kor, senare rek
tangulär med ett approximativt kvadratiskt kor, gemensam. 

Bland de kyrkor från missionstiden vars grundplaner och konstruk
tiva detaljer låter sig fastläggas, finner man en intressant utvecklings
gång. 

1. Jellinge, Danmark. Gravkammaren i Nordhögen. Väggarna be
står här av jordgrävda stavplankor av ungefär 35 cm bredd upptill 
sammanhållna av ett hammarband. 

Grundplanen är rent rektangulär, 6,75 x 2,60 m. Taket över grav
kammaren står icke i något organiskt sammanhang med denna, utan 
består av horisontella ekstockar löst lagda ovanpå hammarbanden och 
ovanpå jordfyllningen i hammarbandens nivå. Vi ser här med andra 
ord ett fullständigt löst tak utan något funktionellt sammanhang med 
byggnaden. Invändigt var såväl väggar som tak täckta av tapeter av 
fint ylletyg. 

Dyggve har påvisat, att gravkammaren och högen först kan ha byggts 
omkring år 950 av Harald Blåtand. Harald var visserligen själv vid 
denna tid fortfarande hedning, men förekomsten av kristna kultföre
mål (kalk, vaxljus, kors) i graven antyder, att Thyra var kristen och 
att kristna präster officierat vid begravningen. 

Den äldsta kända stavbyggnaden i Skandinavien är alltså ett kristet 
kultrum, en rektangulär byggnad med väggar av jordgrävda plankor, 
utan not eller fjädrar, med platt tak. 

2 a. Nästa utvecklingssteg representeras av kyrkor med rektangu
lärt långhus samt rektangulärt kor. Väggarna består av jordgrävda 
plankor, med not på båda sidor och med lösa fjädrar. I såväl långhus 
som kor finnes två rader jordgrävda stolpar, vilka bär ett tak av »in
hemsk typ». Långväggarnas plankor är upptill förenade medelst ham
marband, medan däremot gavlarna saknar dylika. 

Exempel härpå är St. Clemens i Lund, Santa Maria Minor i Lund, 
St. Drotten i Lund, samtliga från 1000-talets mitt samt Greenstead i 
England från 1000-talets första år. 

' Hednatemplen i Karentia och Arkona mäste avföras ur alla diskussioner beträffande 
stavkyrkans och sla\ byggnadernas ålder och ursprung. Vi vet inte ens om de spridda 
stolphål och stenläggningar, som kommit fram vid utgrävningarna, verkligen härstam
mar frän eller ligger på samma plats som de historiskt kända templen. 
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2 b. Samtida med, eller endast obetydligt yngre än kyrkorna av typ 
2 a är de, som, i övrigt med samma konstruktion, har västgavelns 
plankor stående på en syll, som är tappad mellan väggstolpar. Exem
pel: Hammarlunda 2, Skåne, 1070—1100. 

3. Rektangulära byggnader med kvadratiskt eller rektangulärt kor, 
vars väggar består av plankor, vilka sättes på eller hakas på syllar, 
vilka är bredare än de är höga och vilka ligger direkt på marken. I 
såväl långhus som kor linnes fortfarande två stolprader, vilka bära 
taket. Hörnstolpar saknas fortfarande. Hammarband finnes även i 
gavelväggarna. 

Det faktum att (i Hemse) noten i väggplankorna icke når dessas 
nedre ändar utan synes ha slutat avsevärt ovanför syl lamas nivå och 
därigenom lämnat möjligheter för drag, kan tyda på att plankorna ur
sprungligen varit avsedda att jordgrävas och att de antingen endast 
stått i jorden under en kort tid eller i samband med byggandet av 
kyrkan kommit att placeras på en frän början icke påtänkt syll. 

Exempel: Urnas 2, Norge, 1050-1060, Hemse, Gotland, omkring 
1050. 

4. »Stolpkyrkan». Detta är en norsk specialtyp, som skiljer sig från 
den föregående därigenom att stolparna flyttats in i väggarna och 
gör dessa takbärande. Mellanrummen mellan stolparna fylles med 
enkla skärmväggar, vilka lämnat spår efter sig i jorden och följaktligen 
icke stått på syllar, men vilka heller ej bestått av stavplankor. Typen 
tillhör alltså i egentlig mening icke stavkyrkorna. I Maere, Norge, är 
hörnstolparna grövre och djupare satta än de mellanstående stolparna 
i väggarna. Det kvadratiska koret har endast hörnstolpar. 

Exempel: Kinsarvik, Norge, 1050-1100, Maere, Norge, 1050-1100 
samt Urnas 1, Norge, omkring 1050, vilken dock avviker från typen 
därigenom att koret och västfasaden bestått av jordgrävda stavplankor 
och att det förutom de kraftiga stolparna i väggarna och i hörnen även 
funnits takbärande stolpar i kyrkans inre. Möjligen kan även Maria
kyrkan i Oslo, i ooo-talets mitt eller senare hälft, tillhöra typen. 

5. Stavkyrka med bärande väggar. Stolparna har flyttats in i väg
garna och ingår som integrerande beståndsdel i dessa. Stolparna är 
fortfarande jordgrävda, men förbi ndes sinsemellan av i stolparna in
tappade syllar, på vilka väggplankorna står. 

Exempel: Norre Heming , Danmark, där ornamentiken på hammar
bandet är att jämföra med den på Asmund Kåresons runstenar och 
vilka följaktligen kan dateras till tiden 1050125. Konstruktionen är 



Slavkyrkor 235 

välkänd från profanbyggnader i Nordtyskland, jämför Stellerburg, 
Husterknupp m. fl. fyndlokaler. 

6. Kyrkan med syllstockar. Såväl de i kyrkans inre fristående stol
parna, vilka bär taket, som syllarna, vilka nu sträcka sig obrutna i 
väggarnas hela längd, sättes på två par varandra korsande syllstockar. 
Syllarna bär såväl väggplankorna som de till hörnstolpar utvecklade 
hörnplankorna. Til l denna typ hör samtliga de bevarade högmedel
tida norska stavkyrkorna. 

Det är både möjligt och troligt att den högmedeltida stavkyrkoarki-
tekturen rönt stort inflytande såväl från utländska förebilder som 
från samtida stenarkitektur i Skandinavien, men några direkta före
bilder till de äldsta stavkyrkornas synnerligen enkla arkitektoniska 
utformning finnes icke bland bevarade eller kända byggnader inom 
frankiskt eller angelsaxiskt område, och ej heller på Irland, inom 
koptiskt eller bysantinskt område. Här måste dock understrykas, att 
den tidiga medeltidens träarkitektur på kontinenten är relativt biga 
känd. 

Märkligt är dock, att de äldsta .stavkyrkorna överallt är av en en
hetlig typ. I stort sett synes de uppträda inom den angelsaxiska 
missionens fält. 

Sakligt sett tyckes större delen av diskussionen beträffande de äldsta 
stavkyrkorna ha förts alltför tidigt, innan de tidigaste kyrkorna ännu 
var kända. Den har därför tagit formen av en extrapolation bakåt av 
de konstruktioner och den arkitekturstil, som man kände från de 
norska högmedeltida stavkyrkorna. Därtill kom en del synnerligen 
djärva gissningar, utan någon som helst fast grund, beträffande de 
förmodade hedniska gudahusens utseende, och bcräffande den roll de 
kunde tänkas ha spelat för den tidigaste kyrkoarkitekturen. 

Vad den hedniska tempelarkitekturen beträffar, måste än en gång 
fastslås, att vi icke känner ett enda hedniskt tempel i Skandinavien. 
De enda tidiga sakrala byggnader vi känner är tusentalets stavkyrkor. 

Profanbyggnader av inhemsk typ kan av två skäl icke komma ifråga 
som förebild till missionstidens kyrkor. Dels är profana stavbyggnader 
från förkristen tid helt okända i Skandinavien, dels har man icke 
under nägon annan period av kristendomen härlett kultbyggnader från 
bostadshus, allra minst från hedniska sådana. 

De tidigaste stavkyrkornas tak, dess konstruktion och utseende, är 
fullständigt okända. Den äldsta bevarade stavkyrkan, Urnes III , upp
fördes omkring fyra generationer efter kristendomens seger i Norge. 
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Vi vet endast hur de profana Trelleborg-husens tak säg ut — Gordula-
skrinet från Kammin synes giva en uppfattning härom — men Trelle
borghusen företedde inga egentliga likheter med de tidigaste kyrkor
na. De senare hade raka väggar, medan kasernerna hade konvexa. 

Enligt Olsen förefaller i de tidigaste stavkyrkorna »takets konstruk-
tionsform utan tvivel vara ett arv frän den yngre järnålderns och 
vikingatidens långhus, där taket bäres av stolpar, anbringade på ett 
avstånd av mellan en och två meter från väggarna». Man beir här ob
servera att stolparna alltid, liksom i de äldsta stavkyrkorna, stod i 
rader, att de aldrig bildat en rektangel, så som fallet är med de 
bärande stolparna i de flesta kvarstående stavkyrkorna. 

Det är vidare påfallande, att stolparna alltid står på sådant sätt i 
förhållande till väggarna och till husets bredd, att eu takstol (nästan 
oavsett av vilken konstruktion) kan vila på stolparna nästan utan att 
utöva något tryck mot väggarna. 

De äldsta norska stavkyrkorna synes ha varit av samma allmänna typ 
som de sydskandinaviska. 

Den äldsta kyrkan i Urnes, varav rester påträffats, kan stilistiskt 
dateras till 1050-1100, dvs. minst två generationer efter kristendo
mens officiella införande, minst ett århundrade efter missionsticlen. 
Den hade väggar av jordgrävda stavar samt ett tak, som bars av stolpar 
i väggarna. 

Såväl bevarade rester av den ursprungliga gaveln som stolparnas 
anordning i väggarna visar, att taket varit av sadeltyp. Olsen antager, 
att det genombrutits av ett centralt torn, buret av de fyra centrala 
stolparna. Urnes I utgör alltså ett mycket intressant mellansteg mellan 
den äldsta formen av stavkyrkor, med ett enkelt sadeltak, buret av fri
stående stolpar i långhusets inre, och senare, mycket komplicerade 
former, där man kombinerat den höga centralbyggnaden med sten
kyrkornas arkitektoniska och dekorativa former. Fynd av kristna gra
var, äldre än Urnes I, visar att det på platsen funnits en ännu tidigare 
kyrka, varav dock inga spär ännu anträffats. 

.Stavbyggnaderna i Hedeby, de tidigaste i Skandinavien," varav de 
äldsta anträffats i de till 900-talet hänförbara nivåerna, har väggar, 
vilka består av i marken nedslagna, i sektion trekantiga, ur stock 
kluvna plankor, vars smala kanter ibland är inpassade som fjädrar i 

" »Stolphvggnaderna» i Wollin härstammar tidigast (enligt Wilde) frän gou-talels andra 
hälft. Wilde gin gällande, alt de är av främmande ursprung, uppförda av nordiska 
vikingar, och hänvisar till jonisvikingarna som upphovsmännen. 
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en not i den motstående plankans tjockare del. I vissa andra fall kan 
dock icke avgöras, huruvida och i så fall på vad sätt plankorna ur
sprungligen varit förenade sinsemellan. 

De väldiga husen i borgarna av Trelleborgtyp, med väggar av enorma 
plankor, varannan med dubbelsidig not, varannan med dubbelsidig 
fjäder, torde vara allmänt bekanta. De är dock så tillvida egendomliga, 
att de trots sina stora dimensioner saknar hål efter bärande stolpar 
innanför väggarna. Den exakta dateringen av dessa borganläggningar 
är visserligen något osäker, men de torde vara att hänföra till Sven 
Tveskäggs regering eller tiden närmast däromkring. 

Gravkammaren i Osebergskeppet, vilken ofta namnes såsom en pri
mitiv stavbyggnad, är i själva verket någonting helt annat. Var och 
en som byggt ett vindskydd i skogen känner genast igen principen för 
Osebergskeppets gravkammare: ett horisontellt stöd, mot vilket i detta 
fall frän två sidor lagts upp stänger i detta fall grövre virke, vilka 
senare täckts med annat material. Tydligt är att inga stavbyggnader är 
kända någonstans i Nordeuropa från tiden före den kristna missionen 
inom områdena ifråga.7 

Om vi sammanfattar vad vi tror oss veta om de äldsta Stavbyggna
derna, lika med de äldsta stavkyrkornas, ursprungliga utseende gäller 
följande: 

Kyrkan består av ett långhus med ett därtill anslutet kor. Om dess 
rumshöjd vet vi ingenting. Alla väggar är raka, och koret är lika brett 
som eller obetydligt smalare än långhuset Absid saknas. Omgång sak
nas. Stolparnas placering tyder på att taket kan ha varit avvahnat. 
Väggarna består av breda, på utsidan konvexa plankor, vars nedre 
ända är satt direkt i jorden. Långväggsplankornas övre ändar är in
fogade i noten på ett horisontellt hammarband. 

Sinsemellan är väggplankorna förenade med en dubbelsidig fjäder, 
inskjutna i två plankors mot varandra vända not.s 

7 Visserligen anförts här och där i litteraturen såväl stcnäldershyddor frän Schnsscn 
ried som germanska hyddor på Marci Aurelii triumfbåge såsom exempel pä ddiga Stav-
byggänder. Delta synes emellertid vara fel. Schussenriedhyddornas väggar heslod av 
kluvna lodrätt stående stammar utan någon inbördes förbindelse, på ut- och insidan 
täckta med cn lerpanel, m.a. o. en sorts armerade lerväggar. Hyddorna på Mard 
Aurelii triumfbåge var halmhyddor av samma typ som använts ända in pä iKoo-lalct 
t. ex. vid de svenska regementsmötena. 
' Det är dock osäkert huruvida della senare gäller även om den äldsla formen a\ 31 n 
kyrka. Stavbyggnaderna i Hedeby synes ha saknat not och fjäder, och detsamma .räller 
byggnaderna i Wollin, St. Clemens i Lund väggplankor är endasl bevarade till ca Ho cms 
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Ett bevis för att stavkyrkan icke var någon produkt av en inhemsk 
byggnadskonst med länga traditioner är i och för sig dess synnerligen 
primitiva konstruktion. Vi vet ju från utgrävningar, tidiga sagor och 
samtida avbildningar (gotländska bilds tenar I) att man under brons
äldern och under hela järnåldern kände konsten att bygga hus av nog 
sä imponerande mått. Gemensamt för många av dessa byggnader tycks 
ha varit att de saknade väggar i detta ords egentliga bemärkelse. Ler-
kliningsväggar förekom dock redan under stenåldern (danska fynd), 
under bronsåldern (grav urnor och hyddbotten) samt på vissa järn-
ålclersboplatser. 

Under sen järnålder synes emellertid den typ av hus ha varit vanli
gast, där en låg jordvägg kröntes av ett stabilt tak. I den fullt ut
vecklade stavkyrkan utgjorde syllarna, hörnstolparna, hammarbanden 
och syllstockarna det fasta skelett, vilket i bästa fall sammanband 
väggen till en solid enhet »som emellertid alltför ofta genom sättning 
och materialets samman torkning visar betänkliga brister. Det kan ej 
nekas, att stavkonstruktionen är en svag konstruktion, som för sitt 
bestånd förutsätter, att varje del fortfarande skall göra tjänst, just i 
det skick i vilket den anbragts» (Eckhoff). En stavbyggnads väggar 
förblir aldrig täta. 

Det förefaller i hög grad otroligt, att 1000-talets erfarna träarbetare 
skulle byggt på detta vis, utan tekniskt sett rationella skäl, och än 
mindre, att konstruktionen ifråga skulle överlevt flera århundraden 
under en tid, då träarbetet gjorde snabba framsteg. 

Påfallande är att bland de väggkonstruktioner, som under äldre tid 
brukades i Skandinavien, stavbyggnadernas var den enda som icke var 
helt tät eller självtätande. »Kämpagravshusen» och de vikingatida 
husen i V. Norge och på Atlantöarna hade massiva väggar. Klinhusets 
vägg var likaså homogen ocli därför tät. Fackverksväggen och knut-
timringsväggen däremot består av lösa element, som emellertid av sin 
c-uc-n tyngd pressas samman, så att väggen blir tät. Stavbyggnadens 
vägg däremot, med sina vertikala plankor, som icke stöder varandra, 
är predestinerad att uppvisa springor. 

Genomgående gäller, att de danska (och skånska) kyrkorna synes ha 
saknat syll, och att deras stolpar är jordgrävda. De flesta av de kända 
norska kyrkorna synes ha syllar, och stolparna stående jiå syllstockarna. 

höjd och saknar även de mil. Naturligtvis betyder delta icke all dessa plankor icke 
kan ha hatt dylika högre upp, någol sum också i allmänhet ulan vidare accepteras, så 
liade ju t.ex. Slta Maria, men ingenting är bevisat. 
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Några få undantag finnes, säsom Urnes I, Kinsarvik, Mariakyrkan i 
Oslo och Maere kyrka. Påfallande är, att i dessa fall, där stolpar och 
stavar är jordgrävda, vi finner den gamla, enkla planlösningen — ett 
fullständigt rektangulärt långhus, med stolparna parvis ordnade, nära 
eller i väggarna, utan omgång och i egentlig mening utan indelning i 
skepp, med ett löst påhängt rektangulärt kor, likaledes med ett eller 
flera par stolpar. Vissa av de tidigaste kyrkorna med syllstockar och 
syll, bärande stolpar och väggstavar, kan ha halt samma planlösning. 
Ytterst få är bevarade — Hedared i Sverige och Holtålen i Norge — 
och chanserna att finna spåren efter kyrkor av denna art är obetyd
liga, eftersom de enda spår de lämnat efter sig i jorden är syllstockar-
nas. 

Möjligt och troligt är, att en hel »generation» stavkyrkor (de med 
bärande syllstockar) gått fullständigt förlorade, att de en gång funnits 
såväl i Sverige som i vissa trakter av Danmark, de vars ekonomi under 
1100- och 1200-talen icke tillät uppförandet av stenkyrkor. Vi vet, 
att det stora upproret under Absalons tid (som ledde til Dysie fall 
1181) åtminstone delvis förorsakades av hans påbud, att socknarna 
skulle bygga stenkyrkor. Det förefaller osannolikt, att vid denna tid 
de första stavkyrkorna i Skåne fortfarande skulle stå — erfarenhets
mässigt vet vi, att jordgrävt ekvirke (såsom stängselpälar o. dyl.) icke 
varar mer än 60—70 år. 

En fullgod anledning till uppror skulle emellertid vara ett ärkebis-
kopligt påbud att bygga nytt när man fortfarande hade en »andrage-
nerationskyrka», som borde kunna stå ytterligare några årtionden. 

Missionens historia började i Skandinavien anmärkningsvärt tidigt 
— de första kända missionärerna arbetade i .Sydskandinavien långt 
innan Karl den Store kristnat de närmast söder om Skandinavien bo
satta folken. 

Den förste historiskt kände av des.sa missionärer var Willibrord, 
som under 600-talets sista år besökte Danmark. Hans verksamhet där
städes omtalas emellertid såsom tämligen kortvarig. Från en period 
av över ett århundrade namnes sedan icke någon ny missionsresa — 
först 823 kunde biskop Ebo besöka Danmark och där bedriva sin 
verksamhet 825 eller 826 besökte en landsflyktig dansk tronpreten
dent, Harald, den tyske kejsaren och döptes under ett uppehåll vid 
kejsarhovet i samband med att han avlade länseden. 

Ansgars första resa till Danmark ägde rum 826. 829 sändes han till 
Birka, där han enligt påståenden hade framgång i sin verksamhet och 
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bl. a. byggde en kyrka. Rimbert säger att Ansgar träffade kristna både 
i Hedeby och i Birka vid sina törsta besök därstädes. Den vanliga tolk
ningen, att dessa utgjordes av inflyttade frieser eller av krigsfångar 
från sydligare länder, behöver icke nödvändigtvis vara den rätta, och 
det faktum, att nägon tidigare mission icke omtalas i Rimberts Vita 
Ansgarii, kan bero på, att eventuella tidigare missionärer kommit 
från andra håll än Hamburg! 

Ansgars andra missionsresa till Sverige ägde rum i början av 850-
talet Under mellantiden hade ett antal andra missionärer med vä\ 
lande framgång arbetat i Birka, och även sedan Ansgar efter någon 
tid återvänt till Hamburg, förblev kristna präster eller eremiter i 
Birka åtminstone till 870-talet, då en av dem omtalas i Vita Ansgarii 
såsom fortfarande verksam. 

I Sydskandinavien var naturligtvis det kristna inflytandet större 
än i norr, och när Hedeby intogs av tyskarna år 935, beordrades 
kristna kolonister dit. I själva Danmark var också missionsarbetet så
tillvida framgångsrikt, att biskopssäten kunde upprättas i Ribe år 948, 
där Ansgar redan är 860 byggt en kyrka, och i Roskilde samt att 
Harald Blåtand pä Jell ingestenen kunde beskriva sig såsom »den 
Harald, som vann sig all Danmark och Norge, och gjorde danerna 
kristna», sedan han någon gång mellan 953 och 965 antagit kristen
domen och gjort den till »statsreligion» i sitt rike (L. Weibull). 

Det är emellertid alldeles tydligt, att vi ännu vet mycket litet om 
den tidiga missionen i Nordeuropa. Säkert är, att den bild de histo
riska källskrifterna ger oss, icke är fullständig. 

Med hänvisning till vad som i det föregående sagts om stavkonstruk
tionens tekniska brister förefaller det troligt, att de första stavkyrko-
byggama varit personer utan erfarenhet av husbygge, vilka fått sig 
förelagt eller tagit sig uppgiften att leda uppförandet av monumen
talbyggnader lämpade för kultbruk. Missionstidens kyrkor var kanske 
ej »gudstjänstlokaler» i detta ords numera vedertagna mening. Bilden 
på en av Ohlmarks publicerad runsten från Södermanland visar hur 
prästen, stående på kyrktrappan, läser mässan lör menigheten fram
for kyrkan. Om detta varit en allmän sed, finner vi här en fullständig 
parallell till de gammalstestamentliga förhållandena, dä tillträdet till 
tabernaklet var reserverat för prästerskapet. 

Man kan föreställa sig vad den i teologi och propagandateknik väl
utbildade missionärens första önskan kan ha varit, när han från Eng
land, Franken eller Friesland kom till hednalanden, utrustad med 
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liturgiska böcker, altarkärl och gåvor till lokala potentater. Natur
ligtvis stod önskan om en gudstjänstlokal högt på listan, såväl av 
liturgiska skäl som av rent världsligt praktiska. 

Missionären var säkerligen icke (i allmänhet) utbildad arkitekt och 
byggmästare. I hans hemland var kyrkobyggandet en sak för specialis
ter. I Skandinavien bestod, åtminstone under vikingatiden, icke nå
gon arkitektonisk eller teknisk tradition av högresta mon urnen tal bygg
nader. Man kunde med andra ord icke utnyttja förefintlig lokal 
byggnadstradition for kyrkobyggnader. Det förefaller ju i själva verket 
som om grophuset och småhus av andra slag vore de för vikingatiden 
och den tidiga medeltiden mest karakteristiska. 

Man vågar därför förutsätta, att missionären sökt ledning i de hand
böcker, som han med säkerhet hade tillgängliga, eller i vilka han 
åtminstone måste förutsättas vara väl bevandrad, där han kunde finna 
en byggnadsbeskrivning, som hade en gudomlig auktoritet, och som 
till yttermera visso beskriver det första, ursprungliga gudahus, som 
uppförts ät de kristnas Gud, som ju också är Egendomsfolkets: Gamla 
Testamentets Andra Mosebok, med dess beskrivning av tabernaklet. 

Gentemot detta kan ställas frågan: Vilka uppförde de första kyr
korna — missionärerna eller de lokala hövdingarna? I Ansgars-legen-
den får vi t. ex. höra, att Birkas »prefectus», Hergeir, lät bygga en 
kyrka. Men — i ett land, där någon arkitektonisk tradition för guda
husens utseende icke utbildats — vi känner ju icke ett enda hedniskt 
tempel i Norden — vem skulle leda bygget, om icke den nye Gudens 
missionär? Han, som ensam visste vilka krav Guden ställde på kull-
lokal och liturgi. 

I Versio Vulgatas beskrivning av tabernaklet ges en fullständig redo
görelse för konstruktionen av Herrens hus.0 

Av beskrivningen framgår att tabernaklet utgjordes av en sort med 
löst påhängbart tälttak försedd monteringslardig stavbyggnad.1" De 
väsentliga skillnaderna mellan de tidiga stavkyrkorna, såsom de repre
senteras av S:ta Maria Minor och S:t Clemens, samt tabernaklet, så
som det beskrivits i Andra Mosebok, är betingade av, att tabernaklet 
skulle vara flyttbart. Så grävdes tabernaklets plankor icke ned i jor
den, något som i torr härd ökenjord kan vara nog så besvärligt. I 

9 a:a Mosebok, kap. 25, 26. 
"' Vulgatas term »incastratura» betyder icke »tapp» utan »urholkning, ränna, not». 
Vers 26:17 skall alltså läsas: »Pä plankornas smalsidor skall finnas tvä not, med vilka 
plankorna förenas sinsemellan.» 
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Nordeuropa däremot, där kyrkan skulle förbli stående på samma 
plats, var det säkerligen både enklare och, med hänsyn till urinvånar
nas nedärvda fallenhet för röveri från kristna, troligen säkrare att 
avstå från fotstyckena av metall och i stället sätta plankorna direkt i 
en ränna i jorden. 

Det i Skandinavien förhärskande klimatet gör det sannolikt, att 
redan de törsta stavkyrkorna försågs med permanent tak. Den gam
maltestamentliga byggnadshandledningen gav emellertid ingen anvis
ning på hur dylikt borde vara konstruerat, och det synes därför troligt, 
att man i de flesta fall direkt lånat en lokal form. Så har S:ta Maria 
Minor möjligen (om än icke med absolut säkerhet) haft ett avvalmat 
tak, av stolparnas placering att döma, ett tak som tydligen varit likt 
dem vi känner från de danska järnåldershusen. 

Det är en händelse, som ser ut såsom en tanke, att de flesta stav-
kyrkornas väggplankor var plankonvexa, med den konvexa sidan vänd 
utåt, medan detta icke var fallet med profanbyggnaderna. Denna 
form var tydligen eftersträvad — den välvda ytan utgjordes icke av 
stammens naturliga yta utan var särskilt tillhuggen. 

En vägg, hopfogad av dylika lodräta element, påminner på ett 
slående sätt om draperi — och det synes sannolikt, att vi här har en 
reminiscens och imitation av tabernaklets mångdubbla textil- och 
skinntak. 

Att man långt fram i tiden var medveten om att tabernaklet, 
och därmed stavkyrkan, egentligen skulle ha ett överkast av tyg be
visas bl. a. av dekoren på Hångers kyrka i Småland. 

Redan de äldsta bekanta stavbyggnaderna i Norge och Sverige hade 
väggar, där stavarna anslöt sig till varandra genom ett system av 
fjädrar och noter. Här är dock att märka, att hos de yngre byggnaderna 
av denna typ plankorna i regel var försedda med fjäder längs ena 
kanten och not längs den andra, medan däremot de äldsta byggnader
nas plankor hade not längs båda kanterna. Plankorna förenades me
delst lösa, mellan dem inskjutna fjädrar. 

Att de fem tvärstängerna på insidan av varje vägg icke förekom i 
en permanent byggnad är naturligt — de var avsedda att hälla sam
man bräderna, en funktion som hos stavkyrkan uppfylldes av hammar-
bauden och den i marken grävda ränna, i vilken bräderna stod eller, 
hos de senare stavbyggnaderna, av syllarna. 

Hur kom man på tanken att sätta såväl väggarnas stavar på syllar 
och dessa liksom de takbärande stolparna pä syllstockar? 
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Det synes icke osannolikt att man på nytt gått till Gamla Testamen
tet, när man sökte ett botemedel eller ett förebyggande medel mot 
den röta, som tämligen ofelbart efter längre eller kortare tid angrep 
såväl stavarna som stolparna. De »fotstycken» som omtalas i (iamla 
Testamentet måste ha förefallit 1000-talets byggmästare som en nära 
till hands liggande lösning. Fotstycken av metall var naturligtvis av 
ekonomiska och andra skäl icke någon praktisk möjlighet — återstod 
sädana av trä och av sten. Ställer man stavarna på någon form av fot
stycken — och syllen är ju icke nägot annat än ett flertal .samman
hängande fotstycken — förlorar byggnadskroppen (jag använder av
siktligt detta ord) i stabilitet. Dels linnes alltid en viss risk liir att 
stolparna kan sätta sig snabbare än stavarna, en risk som är desto mera 
verklig som stolparna bär hela taket, dels förlorar man en stor del 
av sidostabiliteten. Det förra kan avhjälpas genom att man ställer så
väl syll som stolpar på ett och samma ramverk, syllstockarna, det 
senare endast genom att man förbinder stolpar och hammarband med 
en skjuvstabil fogning, korssträvor eller naturvuxna knän, vilka snart 
kom att taga formen av romanska valvbågar. Det blev möjligt att bygga 
varaktigare stavkyrkor. Dessa lämnade icke några spår efter sig, och 
vi känner dem endast därför att ett fåtal av dem har bevarats i de 
fattigaste delarna av deras forna spridningsområde. 

Förutom de tidigare anförda rent praktiska skälen, som kunde 
komma en missionär i hednalanden att avvika från de i trakterna 
gängse lokala byggnadsstilarna, var säkerligen stavbyggnadens direkta 
divina ursprung en viktig faktor: »Och Du skall sätta upp tabernaklet, 
sådant det skall vara, så som det har blivit Dig visat på berget.» 

Om icke vår kännedom om de tidigaste stavkyrkorna hade varit 
sä liten, skulle det förmodligen varit upplysande att jämföra sprid
ningen av Stavkyrkornas tidigaste form med vad vi vet om missions-
historien i norra Europa. 

När den nya byggnadsformen en gång vunnit burskap, började man 
snart använda den även för profana ändamål. Särskilt lockande var 
detta naturligtvis därför, att endast relativt litet material erfordrades, 
och därför att uppförandet av en dylik byggnad icke erbjöd några 
större tekniska svårigheter. 

Man kan i stavkyrkornas arkitekturhistoria urskilja två skeden: 

Ett första, där väggarna är det väsentliga, oorganiskt kombinerade 
med ett tak av inhemsk typ, vilket bäres av jordsatta stolpar, och som 
täcker både mittskeppet och »sidoskeppen». (Dessa senare skall icke 
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uppfattas som sidoskepp i egentlig mening, utan endast såsom be
tingade av att de bärande stolparna skulle stå fria från väggarna. De är 
därför ofta synnerligen smala.) Med tiden kom man därhän, att de 
bärande stolparna kunde förflyttas in i stavväggen och kyrkan utan 
inre stolpar uppstår. 

Ett andra skede, då man medvetet eftersträvar en »treskeppsindel-
ning», då »mittskeppet» höjes i förhållande till omgången, dä man 
lånar andra drag från den samtida stenarkitekturen, då väggarna vilar 
pä syllar och då dessa och stolpar stå på syllstockar. Hela takkonstruk
tionen förändras, och blir den för de senare stavkyrkorna karakteris
tiska. 

Det kan synas egendomligt, men är fullt naturligt, att stavkyrkorna 
och stavbyggnader över huvudtaget, icke är kända frän Finland. För
klaringen torde helt enkelt vara den, att missionen där bedrevs på ett 
helt annat sätt än den i de västskandinaviska länderna. Til l Finland 
och Estland utgick formliga korståg, centralt organiserade och ledda. 
Det är då icke att betvivla, att icke blott krigare, präster och admini
stratörer ingick bland personalen, utan även arkitekter, kompetenta 
att uppföra riktiga kyrkor. Vid tiden för dessa korståg fanns alltså icke 
längre någon teknisk orsak att bygga stavkyrkor. 

Summary 

No trace of pagan templea have been found in Seandinavia. The so-called temple 
at Upsala, represented by some post holes and two clay floors, are the remains 
of a steeple outside the first stave church on the site. The meager evidence 
suggests that the pagan cult was performed in the ordinary main building of the 
farm, and that no special temples ever existed. 

There are no traces of stave buildings of any kind dating from a period before 
the first Christian mission in the respective areas. Since the stave building can 
evidently not be derived from pagan architecture and since it is technically 
inferior to other designs already known in Seandinavia, it must have been intro
duced from abroad. No stave buildings being known from the Carolingian empire 
or Britain it seems obvious that the missionaries were inspireel by the passage 
in Deutoronomy, chapters 25 and 26, describing the tabernaclc, a pre-fabricaleel 
stave church of the earliest type. 


