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Nordens eldre trekirker 

Debatt 51 

Det materialet som er publisert i de to boker 
Medeltkb träkyrkor (1983 og 1985) har inspirert 
forfatteren til å ta opp emnet på nordisk basis. 

Med den irske misjonering av kontinentet 
fulgte bygging av kirker. Arkeologiske utgrav
ninger under senere kirkers gulv har vist at man 
ved reisningen av disse ferste kirkene fulgte den 
stedegne byggeskikk med jordgravne stolper i 
veggene. Mellomrommet mellom stolpene ble 
utfylt med lerslätt vidjeverk. En videre utvik
ling av denne teknikken var at veggutfyllingen 
ble laget helt av tre, med liggende eller reiste 
planker. I siste tilfelle ble disse satt på sviller 
innskutt mellom stolpene, slik vi kan se det i 
fremgravde husrester fra borgene Stellerburg i 
Dihtmarschen (9. årh.) og Husterknupp ved 
Köln (10. årh.). De loddrette plankene kunne 
vaere formet som "Spaltbohlen" med not längs 
den ene side og tilspissing av den andre som 
passet inn i noten. Eller de kunne ha not längs 
begge sider med fes fjaer eller en tynnere planke 
imellom. 

Dette jordgravne stolpebygget, viss aner går 
långt tilbake i förhistorisk tid, var stodig og 
godt, men hadde det aber at de jordgravne ele-
mentene ikke kunne stå saerlig lenge. De råtnet 
snart i jordoverflaten og måtte fornyes. Etter 
hvert fant man da frem til å sette hele konstruk-
sjonen opp på en sammenhengende svilleram
me ovcr jord, og derved bli kvitt hele råtepro
blemet. Den jordgravne stolpekirken var der
med blitt til stavkirke. 

Selv om ingen slike er bevart på kontinentet 
i dag, må det ha vaert fullt opp av dem. Der tids
avstånden mellom sporene etter en jordgraven 
stolpekirke og den senere stenkirke på samme 
sted er for stor til at stolpekirken kunne ha stått 
inntil stenkirken kom, må det i mellomtiden ha 
vaert stavkirker på sviller. Disse har ved den se
nere rivning ikke etterlatt seg noen arkeologis
ke spor. 

Den, noe skjematiske, utvikling som her er 
antydet for de tidligere kirkebygg på kontinen
tet, og som vel har föregått der fra siste del av 
900-årene og fremover i neste århundre, ville 
det vaere naturlig å finne også i Norden. Både i 
Danmark og Sverige er det da også funnet spor 

under senere kirkegulv etter jordgravne stolpe-
kirker av samme type som på kontinentet. I 
Sverige riktignok bare i få tilfelle, men det kan 
komme av at det der har vaert foretatt faerre 
utgravninger i kirkegulv enn i Danmark og 
Norge. 

I Norge er det funnet spor etter en läng rekke 
stolpekirker som forfepere for senere stav- og 
stenkirker. Noen av dem har, som i tidens hus
bygg, hatt indre takstottende stolper. Noen 
steder har det vaert to sett med stolpekirker for 
den senere stavkirken. 

De fleste stolpekirkene i Norden ser ut til å ha 
hatt innskutte sviller mellom veggstolpene. 
Oventil har stolpene vaert sammenholdt med 
stavlegjer, eller — der hvor stolpene ikke står 
helt på rett linje — med tverrliggere med langs
gående remmer över som opplegg for sperre-
tak. Hvordan veggplankene har vaert sammen-
foyet, kan vi ikke si. Plankene kan ha vaert for
met som "spaltbohlen", slik som i den ennå 
stående svenske stavkirken Hedared, eller de 
kan ha vaert dobbeltnotet med fes fjaer imellom. 

Sikre myntfunn " in si tu" har vist at jord
gravne stolpekirker har vaert reist i Norden så 
sent som omkr. 1100 (Hammarlunda i Skåne, 
Hore og Uvdal i Norge). Byfunn viser også at 
denne byggeskikken kan ha holdt seg lenge. 
Men fra omkring denne tiden må vi regne med 
at övergången til stavbygg på sammenhengende 
svilleramme går for seg, slik som f. eks. ved den 
kirke nr. 2 på Urnes i Sogn som avlöste den fors-
te jordgravne konstruksjonen der. 

I Norge var de aller fleste stavkirkene små og 
énskibet. Bare noen faerre steder ble disse fra 
omkr. 1200 avfest av basilikale soylestavkirker, 
slik vi saerlig kjenner typen fra Borgund i Sogn. 

Slik vi her har skildret utviklingen av det 
eldste kirkebyggeri i Norden, ser den svaert grei 
ut. Men bygningshistorien er som oftest mere 
komplisert enn som så. Fra begynnelsen av 
1000-årene dukker det i Danmark plutselig opp 
en helt ny type av jordgravne kirkebygg, det er 
den såkalte "pal isade" kirken. Veggene i disse 
kirkene har bestått av svaere halvkfevde eke-
stammer, som ersatt ned i jorden tett i tett som 
ved en palisade. De mer eller mindre tildanne-
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de halvkfevningene har not längs begge sider 
og er innbyrdes förbundet med skjulte, fese 
fjaer. I hjornene kan det vaere hele stolper eller 
spesielt tildannede hjorneplanker. Oventil har 
plankene vaert holdt sammen av stavlegjer 
(remstykker) som har dannet opplegg for sper-
retaket. 

I Norge er denne kirketype forefepig ukjent. 
I det nåvaerende Danmark er funnet spor etter 
den noen få steder (Hordum, Snoldelev, Vor-
god), delvis kanskje med mellomstolper i veg
gene. Men fullt utviklet finnes palisadekirken 
forst og fremst i det tidligere danske kirkdige 
senter i Lund, Knut den Stores nye hovedstad 
ost i riket. Etter de glimrende arkeologiske ut
gravninger som har vaert foretatt i denne by, 
som ble erkebispesete i 1103, er det blottlagt so
lide rester etter flere svaere palisadekirker, St. 
Drotten, Sta. Maria Minor og St. Clemens. De 
to ferste av disse kirkene fra fer eller omkring 
midten av 1000-årene har også hatt indre stol
perader som kan ha gått opp i et forhoyet basili
kalt överbygg. Stubbene etter de grove soylene 
og veggplankene stod delvis igjen i jorden. 
Veggplankene som var dobbeltnotet og holdt 
sammen med fes fjaer, var råtnet helt igjennom 
i jordoverflaten. Da St. Drotten antas å vaere 
bygget ca 1050 og fjernet omkr. 1100, må altså 
gjennområtningen vaere skjedd i fepet av 50 år. 

Hvor denne nye byggeteknikken har sine for-
utsetninger, er vanskelig å si. På kontinentet er 
den lite kjent utenom ett eksempel fra yngre 
stenålder, en hall fra Aichbiihl, Federseemoor 
i Schwaben. Derimot er typen kjent fra samti
dens England, hvor en slik palisadekirke til og 
med står den dag i dag. Det er kirken i Green-
stead i Essex. Veggene i det bevarte skibet be
står av halvkfevninger med dobbelt not og fjaer 
imellom som ved kirkene i Lund. I hjornene er 
det stolper som ved St. Clemens. Alle plankene 
har opprinndig vaert jordgravne, men er i sene
re tid satt opp på sviller og grunnmur. Lignen
de kirker er det påvist spor etter i Rivenhall i 
Essex (muligens fra 900-tallet) og i Thetford i 
Norfolk. Det er vel da kanskje ikke så galt å ten
ke seg at det er hcrfra Knut den Store, konge i 
Danmark, har fått ideen da de ferste kirkene 
skulle bygges i Lund, så meget mere som den 
ferste biskopen der var engelsk. 

At palisade-teknikken har vaert vel kjent i England, 
viser utgrävningen av herresetet Goltho like 0St for 
Lincoln. Her har man kunnet fölge den bygningshis-
toriske utvikling gjennom 300 år. I de to ferste perio
der mellom 850 og 950 hadde hdlene og de andre hus 
vegger i palisade-teknikk som i Greenstead og Lund. 
I de tre til fire felgende byggeperioder var husene 
jordgravne stolpcbygg med stawerk på innskutte 
sviller. Det gjaldt også den seneste hallen fra omkr. 
1150 som dessuten hadde innvendige stolperader 
längs alle sider (som i en soylestavkirke) og antatt for
hoyet basilikalt midtparti. (Guy Beresford, Gokho. 
English Heritage. Report no. 4. London 1987.) 

Hvordan det så er med dette, er det klart at 
de svaere trekirkene i Lund må ha påvirket den 
kirkdige byggeskikken både i Skåne og i det ov
rige Sverige. 

Adam von Bremen forteller (omkr. 1070) at 
det var 300 kirker i Skåne. En stor del av disse 
kan da ha vaert palisadekirker, selv om mange 
også kan ha vaert stolpebygget. 

Palisadeteknikken har i alle tilfelle bredt seg 
över andre deler av Sverige, ikke minst til Got
land hvorfra det er bevart lignende veggtiler fra 
flere kirker (Hemse, Eke, Silte), alle med dob
belt not. Selv om sporene i Silte kirkes gulv og 
de bevarte sville-dder fra Hemse viser at 
veggplankene har stått på sviller, behöver dette 
ikke ha vaert opprinndig. De kan, som i Greens-
ted, ha vaert jordgravne opprinndig. Etter at de 
har råtnet i jordoverflaten, kan de ha vaert tätt 
opp, renhugget nedentil og satt på sviller. Saer
lig ved Hemse kan den yngre portalskurden 
tyde på å ha förbindelse med en mulig ombyg-
ning. Plankene har jo vaert like gode om de ble 
avkortet noe nedentil. 

I alle fall er det tydelig at palisadeteknikken 
med dobbeltnotede planker og fes fjaer imellom 
har styrt utviklingen av stavteknikken på en an
nen mate enn i Norge. De grundige undersökel
ser som er gjennomfrt i de to boker Medeltida trä
kyrkor (Marian Ullen 1983 og Erland Lagerlöf 
1985), viser at teknikken med dobbelt not og fes 
fjaer har vaert i bruk ved långt flere svenske stav
kirker enn man hittil har visst. Bevarte planker 
fra Sjösås, Aringsås, Allbo, Nöttja, Källerstad 
og Pjätteryd, alle i Småland og fra Kinnarom-
ma i Västergötland (én eldre planke) er av sam
me type som de fra de store kirkene i Lund. 
Også fra Danmark er slike plankerester kjent. 

En yngre form for typen med fes fjaer finner 
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vi i tre stavkirker i Västergötland, Vänga, Häl
lestad og Kinneromma II, samt i Hänger i 
Småland. Den lose fjaer er der erstattet med en 
hel mellomplanke. Denne form er sjelden i Nor
ge. Allerede i Urnes II fra omkr. 1100 har man 
gått över til planker med not längs den ene si
den og fjaer på den andre, noe som nok gir en 
bedre og tettere vegg. (Forsåvidt samme prin
sipp som de gamle "Spaltbohlen" og som i 
Hedared stavkirke.) 

Et sporsmål som reiser seg etter de mange 
funn som nå er gjort i Sverige av dobbeltnotede 
veggplanker med fes fjaer (hvorav noen selvsagt 
også kan ha hatt hel planke imellom, slik som de 
ovenfor omtalte yngre fra Västergötland), er 
om enkelte av disse kan stamme fra opprinndig 
jordgravne palisadekirker. Det eneste som mu
ligens kunne gitt svar på dette, var om vi visste 
hvor gamle plankene var. Dette kan imidlertid 
ikke bli annet enn gjetning, basert på lignende 
materiale og på praktisk tenkning. Ä overlate 
svaret utelukkende til dendrologenes skjema-
forskning, slik det er gjort i de to ovennevnte ut-
merkede publikasjoner, er tyddigvis ingen lös
ning. Flere av de dateringer som der er gitt på 
dette grunnlag, er av en slik art at de sterkt har 
underbygget den skepsis undertegnede har hatt 
fra långt tilbake når det gjelder både det svake 
statistiske materiale som ligger bak tilvekst-
teorien og de metoder som benyttes, en skepsis 
som grunner seg på uttaldser fra tidligere fors
kere på området. (Roar Hauglid: Datering av 
hus. Dendrokronologi og andre kronologier. 
''Fortidsforeningens årbok 1956, Oslo 1957). Når 
man vet at årringsbredder kan vaere u-enhetlige 
både längs forskjellige radier i snittflate og i for-
skjellig hoyde på samme trestamme, må bor-
prover alene vaere en forkastdig metode. Det er 
ikke noe rart at man da har kommet frem til den 
etter undertegnedes og mange forskeres me
ning temmelig "vi l le" datering av Hedared 
stavkirke til omkr. 1500. Tiden omkr. 1200 må 
vel heller vaere den riktige for denne kirke. 

Ärringsseriene og deres sammenlenkning 
utgjor et gjennomsnittenes gjennomsnitt basert 
på et statistisk så svakt belagt materiale, at man 
må stille seg tvilende. Dette gjelder i hoy grad 
de tilfelle hvor dateringene etter denne metode 
står i klar motsetning til teknisk, historisk og 
praktisk tenkning. 

Av dateringer som jeg etter dette tor anse 
som hoyst tvilsomme, er lig.: 1) Dobbeltnotede 
planker fra Sjösås i Småland til 1229, samme år 
som svillende i den tommerkirke som har fulgt 
etter stavkirken (!) 2) Planker fra Nöttja, Små
land, med utskåren portal til 1146. Ut fra det 
rike norske portal-materiale heller omkr. 1200. 
3) Kinnaromma II til 1130-tallet. Hvis den eld
re planken er fra siste del av 1000-tallet, bor kir
ke nr. 2 vaere adskillig yngre. 4) Vänga, Väster
götland til 1100-tallets förste dd . Både etter 
konstruksjonen, og ikke minst etter hammer-
båndenes alminnelige romanske ornamentikk, 
neppe eldre enn 1200. 5) Hällestad, Västergöt
land til omkr. 1140. Etter svillenes og tilenes 
form, neppe eldre enn 1200. 

De slutninger jeg har kommet frem til, byg
ger på et årdangt studium av det kontinentale 
og nordiske stavbyggmateriale. 

Det viser seg altså at utviklingen av det 
svenske stavbyggmateriale fra tidlig tid har 
fulgt en annen utvikling enn det kontinentale 
og norske. Slik gikk det også i fortsettdsen. 
Mens man i Norge fortsatte å bygge stavkirker 
like til utgången av 1300-tallet, gikk man i Dan
mark tidlig över til å bygge kirkene av sten. Det 
gjorde man også i Sverige, men der kom det fra 
1200-tallet av til et mellomspill med en rekke 
kirker bygget av liggende tömmer. 

Forfatterne av det ovennevnte verk Medeltkb 
träkyrkor har belyst dette på en fremragende 
mate. En läng rekke nye slike kirker er kommet 
til de vi kjente fra for, kirker som i de fleste tilfd
ler har erstattet tidligere stavkirker, og hvor det 
senere igjen kan vaere kommet stenkirken 

De svenske tommerkirkene fra denne tiden 
har lite til felles med den ovrige tommerarkitek-
turen i Sverige som folger den opprinndige öst
lige skikk med rundtommer og utskytende laf-
tehoder. Kirkene derimot har ut- og innvendig 
sletthugne stokker og glatte, lax-hugne hjorner. 
Det er tydelig at man ville prove å gjore de så 
like stenkirkene som mulig. 

I Norge er typen ukjent, bortsett fra det ned-
revne Floan kapell i Tröndelag. Men dette som 
antagelig stammet fra 1300-tallet, var helt 
svensk i sin utforming. De fleste av de svenske 
tommerkirkene ligger i Småland. Den eldste av 
dem, Granhult, er på dendrokronologisk 
grunnlag datert til 1217. Ut fra den hoye reis-
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Fig. 1. Husterknupp, Tyskland. Rester av stolpe-bygd hus med innflete sviller for stav-vegger. Slutten av 900-
tallet. 

Fig. 2. Mariakirken i Oslo. Den eldste kirke fra 1000-årene med jordgravne veggstolper. 
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Fig. 3. St. Drotten i Lund. Vegger i "pa l i sade" -konstruksjon. Rekonstruksjonsforslag av forfatteren. 
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Fig. 4. Floan nedrevne kapell, 
Tröndelag, 1300-tall. Eneste norske 
kirke av denne type med slett-
hugne og lax-knutete tBmmerveg-
ger. Tegning av Gerhard Schon-
ning 1770-årene. 

Ttiatv (cja \y\H. 

ning i bygningskropp og tak kan vel dette synes 
noe tidlig. De fleste andre kirker av denne typen 
er yngre, men 1200-tallet kan vel allikevel passé 
for introduksjonen av denne i Norden helt spe
sielle bygningstypen som det vel må vaere na
turlig å se i sammenheng med den tyske innfly-
telse i bygningsskikken som folger med den tys
ke innvandring i oststatene og rundt Ostersjoen 
på denne tid. Her mötes den russiske tommer-
kunst med tysk tommerhåndverk, hvor både 
sletthugne bjelker og laxhugne förbindelser var 
vel kjent fra långt tilbake. Selv om ingen kirker 
fra denne tid er bevart i oststatene, vidner de se
nere vi kjenner i hoy grad om en förbindelse 
her. Det gjelder også for husbygget i ost. Det 
russiske rundtommer med fremskytende lafte-
ender försvinner til fordel for glatte vegger og 
hjorner, slik vi ser det i disse trakter i dag. Mel
lom långhusets opprinndige inngang i Södra 
Råda tommerkirke og den her avbildete portal 
fra en polsk tommerkirke i landsbyen Krainiko-
vo i Khust-distriktet er språnget ikke långt, 

hverken i teknisk eller stilistisk henseende. Den 
samme sammenheng kan vi finne med mange 
av de tyske bindingsverkshusenes portaler. 

Da midddaldersk sammenligningsmateriale 
ikke er bevart i Ost-Europa, kan den her frem-
kastede ide ikke betraktes som annet enn en hy
potese. Hvordan den eventudle direkte förbin
delse skulle ha föregått, og det mulige grunnlag 
for denne, har undertegnede dessverre ikke ma
teriale til å kunne bedomme. I alle fall er det 
påfallende at denne nye byggeskikken i Sverige 
har innskrenket seg til kirkebygg forst og fremst 
i det Ostersjo-vendte Småland. 
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