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Symposium för nordisk kyrkoarkeologi i Abo 

Den 2—5 september i år hölls det tredje mötet 
för nordisk kyrkoarkeologi. Det har alltså varit 
två möten tidigare — på Moesgård i Danmark 
1981 och i Kalmar 1984. Eftersom dessa möten 
främst är kända bland specialister finns det an
ledning att här presentera dem närmare. Den 
ursprungliga kretsen — medarbetare i de nor
diska "kyrkoverken" (Sveriges kyrkor, Norges 
kirker, Danmarks kirker och Finlands kyrkor), 
arkeologer, konsthistoriker och byggnadshisto
riker från kulturminnesvårdsinstitutionerna 
samt ett antal personer verksamma vid museer 
och universitet — utgjorde en mycket erfaren 
men inte så stor grupp, och symposierna var 
tänkta som ett diskussionsforum. Så småning
om har också yngre krafter tillkommit, vilket 
delvis präglade årets symposium. Man har med 
avsikt undvikit att vidga den ursprungliga kret
sen alltför mycket, då diskussionsmöjligheterna 
skulle försämras, men detta uppvägs delvis ge
nom att symposiebidragen sedan starten publi
cerats i tidskriften Hikuin. Moesgårdmötets fö
redrag publicerades 1983 som Hikuin 9, Kal
marmötets som nummer 12, utkommen precis 
lagom till Äbomötet. 

Bidragen i de båda hittills komna symposie
volymerna visar att man ger begreppet kyrkoar
keologi en mycket vid innebörd och låter ordet 
arkeologi ha sin ursprungliga betydelse, "forn
kunskap", här alltså en "kyrkans och kyrko
byggnadernas fornkunskap". Förutom arkeo
logiska och byggnadshistoriska aspekter på kyr
kobyggnaderna tar man upp företeelser som 
gravar, byggnadsmaterial och numismatik, 
men också abstrakta stridsfrågor som socken
bildningen. 

I det första symposiet ägnade man sig i stor 
utsträckning åt att ge översikter och att teckna 
stora linjer: kyrkoarkeologin i de nordiska län
derna, norska stenkyrkor, svenska träkyrkor, 
stavkyrkor i Lund, Kalmarkustens kyrkor och 
Ölands medeltida kyrktorn osv. (se vidare re
cension av Hikuin 9, s. 244 nedan). 

1987 års möte, som hölls på Paasikiviinstitu-

tet utanför Äbo hade organiserats av Museiver
ket och Äbo landskapsmuseum. Det i alla av
seenden utomordentligt välorganiserade mötet 
leddes med fast hand av Knut Drake, chef för 
Äbo landskapsmuseum. De ca 50 deltagarna 
kom från Sverige, Norge, Danmark och Fin
land, med en särskilt stor svensk grupp. Temat 
var "Kyrkan mitt i byn", och det utvecklades i 
en del av de 15 annonserade bidragen, men inte 
i alla. 

Dagfinn Skre talade om den tidigmedeltida 
kyrkliga utbyggnaden på den norska landsbyg
den, där en av frågorna gällde att avgöra vilka 
kyrkor som byggts som gårdskyrkor och vilka 
som byggts av "andelslag". Diskussionen kom 
här bl. a. att röra sig kring äganderätten. 

Mats Anglert, Barbro Sundnér och Jes Wien
berg presenterade sin del — den kyrkliga — i 
det tvärvetenskapliga Ystadprojektet, vars full
ständiga beteckning lyder: "Kulturlandskapet 
under 6000 år. En tvärvetenskaplig studie av 
människan och landskapet i en sydskånsk 
bygd". Slutrapporten över det hela skall förelig
ga 1988. Under rubriken "Kyrkorna i Ystad
trakten som en spegling av samhällsförändring
ar under medeltiden" presenterade Mats Ang
lert en tänkbar (preliminär) modell för 
sockenbildningen i området, medan Jes Wien-
berg tog upp problemet om huruvida arkitek
turen kan uttrycka något om samhällsstruktu
ren, och föreslog att om- och tillbyggnader av 
kyrkor inte bara återspeglar ekonomi och de
mograf!, utan tvärtom kan vara ett tecken på 
kris och uttrycka en vilja att demonstrera och 
återta makt. 

Flera bidrag rörde städernas sockenkyrkor 
och därmed förknippade problem. Ebbe Ny
borg talade om kyrkotopografi och stadsbild
ning och berörde — delvis starkt kritisk — an
vändningen av kyrkorna som källmaterial i 
stadsforskningen, Hans-Emil Liden belyste 
med Bergen som exempel sockenkyrkornas ut
veckling i norska städer, medan Jens Vellev re
dogjorde för kyrkorna i Viborg, där en hängi-
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ven privatforskare grävde ut en rad kyrkor un
der tiden från 1820-talet till 1890-talet och där 
en av svårigheterna nu utgörs av att försöka 
återfinna platserna i terrängen. 

Carl Jacob Gardberg behandlade med exem
pel från Äbo, Borgå och Raumo kyrkornas roll 
i stadsplan och stadsbild; i många fall har en 
höjning av murar, tak och torn haft som viktigt 
mål att göra kyrkan mer dominerande i stads
bilden. Samma tendens återfinns i andra kyr
kor runt Östersjön. 

Bland andra ämnen som togs upp kan näm
nas: klockhus och klockstaplar i Finland, met
rologiska undersökningar i norska kyrkor, 
norrländska kastaler, tornur samt den speciellt 
finska företeelsen genomgångsvapenhus, dvs. 
vapenhus med portar i öster och väster samt 
ofta en yttre predikstol i sydmuren. 

Den goda organisationen och de discipline
rade föredragshållarna gjorde att diskussioner 
hanns med i ovanligt hög utsträckning. På pro

grammet stod också exkursioner med både båt 
och buss till kyrkor i Äbotrakten, av vilka 
många hade behandlats i de finska deltagarnas 
bidrag. 

Symposiet efterlämnade ett synnerligen po
sitivt intryck, på alla plan. Bidragen kommer 
som nämnts att publiceras i en kommande vo
lym av Hikuin, denna ambitiösa tidskrift med 
endast tematiska nummer, som genom sin höga 
kvalitet förtjänar en långt större spridning i 
Sverige än den nu har. Man kan ju hoppas att 
deltagarnas manuskript inflyter så att publice
ringen kan gå ännu fortare än som var fallet 
med de tidigare symposierna. 

Norge kommer att vara värdland för nästa 
symposium, som sannolikt äger rum 1990; där 
kommer man antagligen också att dra in klost
ren i diskussionen. 

Göran Tegnér 

Formännen 82 (1987) 


