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Förord

Sedan stenbyggnadskonsten under medeltiden eta
blerats i Norden rådde uppfattningen att ett Guds 
hus helst borde byggas för evigheten, i sten. I skogs- 
regioner där förutsättningar för murverksbygge sak
nades föredrog man dock att bygga i trä, det mate
rial man behärskade och hade tillgång till. »Kyrka af 
träd« rubriceras otaliga ritningar med sådana pro
jekt från 1600-talet och framåt - begreppet trä, 
materialet skilt från det växande trädet, användes 
först på 1800-talet. De timrade kyrkorna visar en 
häpnadsväckande variationsrikedom, från de enk
laste små kapell till storslagna byggnadsverk med 
komplicerade planformer, torn och välvningar, där 
de främsta byggmästarna lyckats lösa svåra teknis
ka och estetiska problem.

Mellan 1600 och 1800 byggdes i de tre länderna 
uppåt tusen timrade träkyrkor. Många har brunnit, 
andra har rivits eller byggts om till oigenkännlighet, 
men över 500 kyrkor är bevarade i mer eller mindre 
ursprungligt skick. För att närmare studera detta uni
ka nordiska kulturarv, samt för att studera likheter 
och skillnader mellan olika regioner och perioder i 
de tre länderna startades 1994 ett forskningsprojekt 
med stöd av Nordisk Samarbeidsnemnd for huma
nistisk forskning, nos-h. Projektets initiativtagare 
var arkitekt Håkon Christie, kännare av de norska 
kyrkorna och verksam vid Norges Kirker, vid Norsk 
institutt for kulturminnesforskning, niku. Projekt
ledningen bestod av forskare vid Norges Kirker och 
vid de motsvarande institutionerna Finlands Kyrkor 
och Sveriges Kyrkor: forskare Ola Storsletten, Norge, 
forskare Marja Terttu Knapas, Helsingfors och do
cent Ingrid Sjöström, Stockholm (projektledare).

Projektet syftade för det första till att ge en all
män översikt av träkyrkobyggandet under de två 
seklerna 1600-1800. Under denna period utveckla
des träkyrkoarkitekturen i all sin komplexitet och 
rikedom. Flera märkliga kyrkor tillkom dock även 
efter år 1800. Exempel finns med i redovisningen 
men har inte fokuserats i projektet. 1800-talskyr- 
korna är värda en egen undersökning.

För det andra genomfördes ett antal tematiska 
specialstudier: ingenjör Gunnar Rønningen, Hamar, 
har studerat de konstruktiva och tekniska proble
men, särskilt i torn och takstolar, och besökt ca 200 
kyrkor i de tre länderna. Inte minst har han studerat 
de dolda konstruktionerna ovan innertak och valv. 
Fil. kand. Henrik Lindblad, Uppsala, har dels stude
rat utvecklingen i en vald region, Bergslagen i cen
trala Sverige, med kontakter både till Norge och Fin
land, dels jämfört hur man i Norden restaurerat trä
kyrkorna in i vår tid, med växlande mål och resultat.

En rad andra forskare har utöver projektledning
en, Rønningen och Lindblad, engagerats för att 
medverka i denna bok. Ett symposium med stöd av 
Nordisk Forskerutdanningsakademi, NorFa, an
ordnades i augusti 1995 i Kuortane i Finland, där 
flera av bokens författare deltog med föredrag.

Projektet har slutrapporterats 1997 till nos-h, 

bl. a. i form av en 330-sidig illustrerad rapport av 
Gunnar Rønningen, deponerad vid de tre kyrkover- 
ken. För att nå ut till en bredare krets med det vär
defulla material och intressanta resultat som fram
kommit har projektledningen producerat denna 
volym med tryckningsbidrag från nos-h. Musei- 
verket i Helsingfors, Riksantikvaren och niku i
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Oslo och Riksantikvarieämbetet i Stockholm har 
bidragit med illustrationer, arkivmaterial, redigering 
samt projektledningens arbetstid. En särskild sats
ning har gjorts på att presentera materialet i kartor. 
Expertis vid de tre museiverken, och särskilt vid pro
jektet ’Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggel
sehistoria’ vid Riksantikvarieämbetet (med stöd av 
Riksbankens Jubileumsfond) har bistått redak
tionen vid kartframställningen. Vi tackar Sverker 
Michélsen, Odd Stabbetorp och Hilla Tar jane för 
denna värdefulla hjälp. Vårt tack går också till för
fattarna och alla andra forskare och kollegor som 
bidragit med granskning, uppgifter, vackra foton 
och goda råd.

I denna volym vill vi ge en bred skildring av de märk
liga träkyrkorna i Finland, Sverige och Norge. Att de 
utgör en egen grupp i det större europeiska perspek
tivet klargör professor Anders Aman inledningsvis. 
Hela beståndet presenteras översiktligt i nästa kapi
tel i form av kartor och diagram. Tolv kyrkor från 
varje land presenteras som representativa exempel.

Efter en historisk bakgrundsteckning följer de 
tematiska studierna. Tekn. dr. Peter Sjömar, arkitekt 
och expert på historiskt träbyggande, diskuterar hur 
man har lyckats skapa ett fungerande och vackert 
kyrkorum, och bemästrat de begränsningar som lig
ger i timmerstockens längd, timmerväggens behov 
av förstyvning, tornets och valvens sidotryck. Ingen
jör Gunnar Rønningen sammanställer sina rön från 
otaliga studier av tornens och takstolarnas kompli
cerade konstruktioner. Ola Storsletten undersöker

vilka planformer som har använts i de olika områ
dena, och hur man på olika sätt utvidgat kyrkan när 
den blev för trång. Dr. philos. Sigrid Christie och for
skare vid Norges Kirker beskriver med norska exem
pel hur kyrkorummet inreddes för den protestantis
ka liturgin.

Arkitekt Jakob Lindblad presenterar klockstap
larna med sina särskilt i Finland och Sverige rikt 
varierade, fantasifulla former. Konstvetaren Henrik 
Lindblad gör en djupstudie av hur kyrkobyggandet 
utvecklades i en expanderande järnbruksbygd som 
Bergslagen, med tonvikt på vilka som påverkade och 
utförde byggena där. Han redovisar också hur man 
in i vår tid betraktat och hanterat den typiska bergs- 
lagskyrkan. I bokens sista kapitel beskrivs hur om
byggnader och restaureringar av träkyrkor utförts i 
de tre nordiska länderna.

De nordiska träkyrkorna är en omistlig del av vår 
gemensamma historia. Det är sårbara monument, 
som ofta drabbas av förstörelse genom brand och 
skadas av röta och insektsangrepp. Okunnigt utför
da restaureringar är också en fara. Innan beståndet 
decimeras ytterligare är det angeläget att noga doku
mentera det. För att vårda det väl måste vi lära 
känna det bättre. Mycket återstår att utreda, och vi 
vill med denna volym inspirera till fördjupad forsk
ning. Men först och främst vill vi visa på de upple
velser av skönhet och förtätad, levande historia som 
alla och envar kan få del av genom att söka upp kyr
korna ute i landskapet.

Marja Terttu Knapas Ingrid Sjöström Ola Storsletten

Klövsjö kyrka i Jämtland. Kyrkan byggdes 1795 
av Pål Pehrsson. Foto Henrik Lindblad 19515.
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De nordiska träkyrkorna
I ETT INTERNATIONELLT PERSPEKTIV

Anders Åman

Både geografiskt och historiskt har träkyrkorna sin 
särskilda plats i Europas arkitekturhistoria. Geo
grafiskt finns de i norr och i öster, alltså inte bara i 
Norden utan också i ett stort östligt område: i Ryss
land och Baltikum, Ukraina, Polen, Tjeckien, Slova
kien och Rumänien. Historiskt är de ett gammalt 
skikt i bebyggelsen, som en gång hade långt större 
utbredning, som minskat under tidernas lopp, men 
som samtidigt hela tiden förnyats.

Denna träkyrkornas långa historia fick ny aktu
alitet på 1980-talet. Genom det tysk-nordiska pro
jekt som leddes av Claus Ahrens i Hamburg har det 
sammanhang där de nordiska träkyrkorna hör 
hemma blivit vidgat både i tid och rum, geografiskt 
till att omfatta också Mellaneuropa, historiskt till 
att med arkeologins hjälp nå djupt ner i den tidiga 
medeltiden.

Bland dessa europeiska träkyrkor är det två kate
gorier som nått stor berömmelse: medeltidens nor
ska stavkyrkor, i Urnes, Borgund, Lom etc., och de 
följande århundradenas ryska träkyrkor, med kyr
korna på ön Kizji i Onega som mest kända exempel. 
Till konstruktionen är de norska och ryska kyrkor
na av mycket olika slag, men båda har en rikedom i 
det arkitektoniska uttrycket som gjort dem kända 
långt utanför det egna landet och långt utanför den 
vanliga kretsen av arkitekturintresserade.

1600- och 1700-talens nordiska träkyrkor där
emot har ingen motsvarande ryktbarhet och med

De stora träkyrkorna i Kizji i Onega: t. v. Förklarings- 
kyrkan från 1714 och i mitten Marie Beskyddkyrkan 
från ly 60-talet. Klocktorn längst t.h. Foto B. Boitsov.

visst undantag för Finland har de ingen större be
römmelse ens i det egna landet. De är byggnadskonst 
av ett ganska lågmält slag, ibland också så anspråks
lösa att de är svåra att förstå för den som inte har 
någon förtrogenhet med äldre nordisk historia. De 
blev också länge förbisedda av den kulturella rörel
se som vi i både Norge, Sverige och Finland brukar 
kalla nationalromantik.

Bondekulturens trähus i Telemark, Dalarna eller 
Karelen väckte entusiasm redan hos kulturhistoriker 
som Eilert Sundt och Artur Hazelius och senare hos 
arkitekter som Lars Sonck och Eliel Saarinen eller 
hos konstnärer som Anders Zorn. Här fanns en rus
tik karaktär som svarade mot idealiserade och 
romantiska föreställningar om folklig och nationell 
tradition, och den tolkades gärna i termer av ur
sprunglighet och uråldrighet.

Kyrkorna däremot, bortsett förstås från de nor
ska stavkyrkorna, var varken tillräckligt gamla eller 
tillräckligt frapperande. De var visserligen hantverk 
i gammal mening, men med visst undantag för de 
svenska klockstaplarna, hade de inte allmogearki
tekturens konstruktivistiska åskådlighet och de blev 
inte av Erik Lundberg inordnade under den slag
kraftiga rubriken »trä gav form«. Klädda med panel 
var de dessutom ofta anpassade till söderifrån häm
tade, klassicerande byggnadsideal.

De byggnader som är bokens ämne är en del av trä
byggandets historia, men i lika hög grad är de en del 
av den evangelisk-lutherska kyrkans konsthistoria. 
Harry Fett skrev redan 1911 om Norges kirker i det
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sekstende og syttende aarhundrede. I Tempelbygge 
för protestanter, 1955, tecknade Per Gustaf Ham
berg med stor bredd och rik exemplifiering både det 
europeiska och det nordiska sammanhanget.

Som gudstjänstrum betraktade var träkyrkorna 
från 1600- och 1700-talen inte annorlunda än andra 
nordiska kyrkor från samma tid. Men det fanns i 
kyrkligt avseende vissa skillnader mellan Norge å 
ena sidan och Sverige-Finland å den andra.

I Sverige och därmed i Finland fanns trots refor
mationen en viss kontinuitet i de yttre formerna, en 
relativt rik liturgi och en relativ bildrikedom. Kort 
sagt: brottet med katolicismen var ganska diskret 
och trots Gustav Vasas konfiskationer skaffade sig 
kyrkan ett visst ekonomiskt oberoende.

I Norge däremot hade reformationen genomförts 
i sin mer radikala danska version, med vissa refor
merta drag, förenklad liturgi och i ett tidigt skede en 
tendens att föredra texttavlor framför bilder. Kyr
kan hade mindre egendom och var i motsvarande 
mån än mer beroende av staten.

Men det var samma evangelisk-lutherska bekän
nelse i båda de vidsträckta nordiska rikena. Guds
tjänsten förrättades på folkspråken, svenska, finska 
eller danska som ännu var skrift- och kyrkospråk i 
Norge. Kungen var kyrkans överhuvud.

Mitt över långhuset i Årdal gamle kirke i Roga
land i Norge finns den målade uppmaningen fryg

ter gud og ærer kongen. Ovanför syns Fredrik 
iv:s krönta monogram omgivet av två änglar och ut 
åt sidorna fortsätter den målade dekoren med apost
larna Petrus och Andreas. Sådana påminnelser om 
närheten mellan kyrkan och kungamakten är vanli
ga i de nordiska kyrkorna. Gustav III:s i tal från 1771 
och 1772 infattade i guldram finns alltjämt i många 
svenska och finska kyrkor. I många finska kyrkor 
finns dessutom tsar Alexanders försäkran från 1809 
om respekt för Finlands religion och grundlagar.

Utanför Norden var det bara i Brandenburg/ 
Preussen och i ett antal tyska furstendömen och 
stadsstater som den evangelisk-lutherska kyrkan 
hade en motsvarande officiell ställning. På andra 
håll var den ett samfund bland andra som i Neder
länderna eller Nordamerika. Så byggdes träkyrkor 
på 1600- och 1700-talen också av europeiska kolo
nister i Kanada, t. ex. i Nova Scotia och New Bruns
wick. Men där handlade det alltså om fria försam
lingar, inte om den allians mellan kristendom och

borgerlig offentlighet som är själva förutsättningen 
för 1600- och 1700-talens nordiska träkyrkor.

Bland både Finlands, Norges och Sveriges träkyrkor 
hade den korsformade planen en särställning under 
1600- och 1700-talen. Varför var det så?

Den specifikt konsthistoriska förklaringen pekar 
på arvet från den italienska renässansen, från Bra- 
mante och ytterst från antiken. Den betonar det este
tiska, men ibland antyder den också ett idémässigt 
innehåll hos planformen: den som bygger på detta 
sätt vet att världen har ett centrum. Den funktionel
la förklaringen utgår i stället från den evangelisk
lutherska gudstjänsten, från ordet och predikan, från 
kraven på sikt och hörbarhet för så många guds
tjänstbesökare som möjligt, sittande i stadigt snick
rade bänkkvarter. Men det finns också en byggnads- 
teknisk förklaring, som gäller alldeles särskilt för 
träkyrkor. Att utvidga en långkyrka av trä genom att 
förlänga den är ingen bra idé. Det ger dålig stabilitet. 
Och samma stabilitet är naturligtvis lika viktig i de 
fall där korskyrkan är planerad redan från början, i 
all synnerhet när det gäller stora mått och stora rum.

Det finns goda argument både för den första och 
den andra förklaringen, både för skönheten och nyt
tan, men de är båda otillräckliga och om en förkla
ring ska kallas den viktigaste måste det vara den tre
dje, den som utgår från konstruktionen och mate
rialet. Den passar också bra till andra mångkants- 
former, åttkantiga kyrkor eller norska Y-kyrkor

Men om man i detta avseende kan säga att mate
rialet gav en särskild motivering för formen måste 
man också för de nordiska träkyrkornas del hålla 
motsatsen i minnet. Det gäller för hela perioden 
1600-1800, dess senare del alldeles särskilt. Trä gav 
visserligen form, men i de nordiska träkyrkornas fall 
inte alls på samma sätt som i den folkliga arkitektu
ren. Minst lika mycket följde de andra ideal, de som 
gestaltades i den stora och klassiska arkitekturen, 
den som byggdes i sten.

Av nära 600 norska kyrkor som byggdes under 
1600- och 1700-talen var det bara 19 som byggdes i 
sten. Alla de övriga byggdes av trä i liggtimmerkon
struktion, som långkyrkor med smalare kor eller 
som korskyrkor i någon av de många varianterna.
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Ett polskt exempel: den 
ortodoxa ]akobskyrkan i 
Powroznik sydöst om 
Krakow, nära gränsen till 
Slovakien, uppförd 1643. 
Foto E. Kupiecki.

Men trots att dessa träkyrkor är så många - nästan 
tjugo gånger så många som de bevarade stavkyrkor
na - är de alltså inte tillnärmelsevis lika utforskade 
och utanför Norge är de ganska okända.

Inte heller de svenska träkyrkorna har blivit 
något stort ämne. Av Gerda Boéthius, Sigurd Erixon 
och Erik Lundberg blev de länge förbisedda och i 
1600- och 1700-talens Sverige byggdes stenkyrkor i 
en helt annan utsträckning än i Norge och Finland. 
Endast i Norrlands inland, i delar av Bergslagen och

sydsvenska höglandet är träkyrkorna lika domine
rande som i Norge.

Annorlunda är det också i Finland, där inga 
medeltida träkyrkor är bevarade eller ens arkeolo
giskt dokumenterade, fast vi vet att de funnits. Det 
är en av orsakerna till det stora intresse som i snart 
åttio år ägnats Finlands liggtimrade träkyrkor från 
1600- och 1700-talen. En annan är deras i många fall 
höga arkitektoniska kvalitet, dristiga konstruktio
ner och ibland storslagna rumsbildningar.

DE NORDISKA TRÄKYRKORNA I ETT INTERNATIONELLT PERSPEKTIV I 3



Nattlig utsikt över träkyrkorna i Kizji (jfr s. io). Foto B. Boitsov.

De finska korskyrkorna av trä är lika karaktäris
tiska för den finska landsbygden som rutnätsplaner- 
na från samma skede är karaktäristiska för de finska 
städerna. I motsvarande mån uppfattades de också 
länge som arkitektoniskt banala och historiskt oin
tressanta. Bilat timmer med släta knutar, ofta också 
inklätt med panel, det var ingenting för de arkitek
ter som på 1890-talet sökte efter det finska trä byg
gandets rustika traditioner i Karelen.

Först på ipzo-talet väcktes intresset på allvar. 
Det började med att den berömde konsthistorikern 
Joseph Strzygowski från Wien under några år var 
knuten till Åbo akademi med uppgift att grunda ett 
konsthistoriskt institut. Strzygowski var känd för 
sin djärva men kontroversiella idé att förutsättning
arna för Europas äldre arkitektur inte bara skulle 
sökas i Medelhavsområdet utan också i Främre Ori

enten, och den idén släppte han inte när han nu, 
vägledd av arkitekturhistorikern Carolus Lindberg, 
reste runt i Finland.

Fanns det inte ett sammanhang mellan Finlands 
korskyrkor å ena sidan och Rysslands, Bysans och 
Armeniens kyrkor å den andra? Och var inte den fin
ska träarkitekturen en sista rest av en eljest nästan 
utplånad östlig träbyggnadstradition? Var inte ku
polvalven i Torneå stads kyrka ett bevis för det? 
Måste inte de slående likheterna mellan planerna i 
Ruovesi vid Näsijärvi och Velké Karlovice i Mähren 
betyda att här fanns ett historiskt sammanhang?

Även om Strzygowski i allt väsentligt hade fel 
gjorde han träffande iakttagelser, och det var ett 
värde i sig att en internationell auktoritet alls bryd
de sig om Finlands träkyrkor. Och blotta förekom
sten av hans hypoteser var för decennier framåt en
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tillgång. Nyktra konstateranden som annars inte 
skulle gjort något väsen av sig kunde framställas 
som den rationella vetenskapens sunda reaktion mot 
den alltför spekulative Strzygowski.

Många har bidragit till att från och med 1920- 
talet bygga upp ett mer empiriskt vetande. Men den 
som framför allt utforskat ämnet är Lars Pettersson, 
från 1937 till 1992. Utifrån ett inträngande detalj
studium har han på en gång systematiserat sitt stoff 
och försökt dra upp de stora linjerna. På ett helt 
annat sätt än Strzygowski kände han också de ryska 
träkyrkorna, men han menade bestämt att de timra
de finska korskyrkorna var inspirerade av stock
holmska förebilder, först Katarina kyrka och sedan 
Adolf Fredrik.

Liksom före honom Lorentz Dietrichson avvisade 
Lars Pettersson tanken om ett sammanhang mellan 
Nordens och Östeuropas träkyrkor, men i helt andra 
termer blev han samtidigt en vårdare av den ryska 
traditionen. Under ett och ett halvt års kommende
ring 1942-44, under finska arméns ockupation av 
Ryska Karelen, dokumenterade han i fotografier 
och uppmätningar hundratals kyrkor och kapell av 
vilka idag bara 32 finns kvar. Det var en insats som 
av politiska skäl länge måste omnämnas med för
siktighet och som först på sista tiden fått sitt erkän
nande från rysk sida.

Enligt en nyligen publicerad rapport är de ryska 
träkyrkorna svårt hotade av förstörelse och förfall 
och de har över hela Ryssland decimerats hårt under 
det gångna århundradet. Mer än 80 % av de ryska 
träkyrkor som är belagda från 1920-talet finns inte 
längre och utan kraftfulla insatser kommer decime
ringen att fortsätta. Det är ett hot som gäller även de 
mest kända ryska träkyrkorna, på Kizji eller i 
Nenoksa (Archangelskregionen).

I Norden hade förfall och rivningar upphört re
dan för omkring hundra år sedan. Bortsett från krigs- 
förlusterna i Nordnorge vid slutet av den tyska ocku
pationen och från att bränder också under 1900-talet 
orsakat svåra förluster (t. ex. Saloinen i Norra Öster

botten 1930 eller Aspeboda i Dalarna 1959), har de 
nordiska träkyrkorna varit en påfallande välvårdad 
del av kulturarvet. Paradoxalt nog ter de sig vid 
sekelskiftet 2000 mer autentiska än de gjorde vid 
sekelskiftet 1900 - det har i varje fall varit avsikten 
hos restaureringsarkitekter och antikvarier - och 
kunskapen om dem är en helt annan än den var år 
1900.

Den fortsätter också att växa, som denna bok 
tydligt visar. Kanske kan det också, utan att vi desa
vouerar vare sig Dietrichson eller Pettersson finnas 
nya aspekter på sammanhangen österut. Det behö
ver inte betyda att vi ska söka efter påverkningar och 
influenser. Att jämföra är att precisera. Inbjudan till 
samarbete föreligger från ryska kolleger.

Även träkyrkorna från tiden efter sekelskiftet 
1800 inbjuder till fortsättning. Varje kapitel i kon
stens och arkitekturens historia definieras inte bara 
av det som kom före utan ofrånkomligen också av 
det som följde.
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Norden 1600-1800
TRÄBYGGANDETS BAKGRUND

Ingrid Sjöström (red.), Marja Terttu Knapas, Ola Storsletten

Vid tiden för Nordens kristnande var trä som bygg
nadsmaterial i det närmaste allenarådande. De för
sta kyrkorna byggdes i trä. De äldsta kända kyrkor
na har varit jordgrävda stavkyrkor med de resta 
väggplankorna nedgrävda direkt i marken. Efter 
hand utvecklades tekniken så att de resta stavarna 
bars av syli på grundstenar och därmed skyddades 
de från den snabbt rötgivande markfukten.

Det är omöjligt att säkert beräkna hur många 
medeltida träkyrkor som funnits, eftersom så många 
förstörts. Många känner vi till enbart genom anti
kvariska källor, andra är kända genom mer eller 
mindre substantiella arkeologiska lämningar. I Nor
ge tycks stavkyrkotekniken ha varit levande in i sen
medeltiden. Idag finns 28 bevarade av de många 
hundra som funnits. I Sverige blev det tidigt vanligt 
att timra kyrkor. Tretton timrade medeltida kyrkor 
finns kvar, en enda stavkyrka, i Hedared från 1500- 
talets början. Finland har inte någon medeltida trä
kyrka bevarad, men man antar att det även där fun
nits tidiga timrade kyrkor.

Stenbyggnadstekniken som fördes in från konti
nenten från sent 1000-tal gjorde det möjligt att 
bygga Guds hus i mer beständigt material, som stod

Timmer på rot och timrad bebyggelse. Trakten kring 
Dovre kyrka och Tofte gård i Oppland i Norge år 
1733. Den lilla medeltida stav kyrkan revs 1736 och 
ersattes av en timrad korskyrka, invigd 1740. Lavering 
av okänd konstnär i »Norske reise anno 1733. Beskri
velse af Kong Christian 6. og Dronning Sophie Magda- 
lenes Reijse til Norge 12. Maj - 23. September«. 
Faksimilutgåva 1992 efter handskrift i H.M. Dronning
ens Handbibliotek, Köpenhamn. Utsnitt.

emot brand och röta. Till en början var det endast 
resursstarka byggherrar, kyrkans och frälsets stor
män, som hade möjlighet att resa stenkyrkor. Så 
småningom blev tekniken att bearbeta natursten och 
att bränna tegel mera allmänt spridd, och många 
socknar kunde ersätta sina träkyrkor med stenbyg- 
gen. Detta gällde särskilt i Sverige och Finland, me
dan träkyrkobyggandet dominerade i Norge under 
hela medeltiden.

Under 1600- och 1700-talen fick centralmakten 
nya skäl att propagera för stenkyrkor: man ville 
spara på skogen, eftersom virket behövdes för 
export, till skeppsbyggeri, till bränsle för järnbruken. 
Den klassicistiska estetiken, som blev tongivande 
från 1700-talets mitt och långt inpå 1800-talet, 
kunde också bättre tillämpas i murade och putsade 
byggnader. Med olika restriktioner och förordning
ar sökte man förmå socknarna att välja sten eller 
tegel för sina kyrkor, särskilt i Sverige och Finland.

Myndigheternas stenpropaganda mötte mot
stånd, vanligen uttryckt i ekonomiska termer. Dis
pens från kravet på sten, infört på 1700-talet i Sve- 
rige-Finland, lämnades om socknarna var fattiga 
och saknade lämpligt material och stenbyggnads- 
kompetens. Sådana skäl anfördes mycket ofta just i 
de skogstrakter där träbyggnadstraditionen var 
stark, och det kan vara svårt att avgöra vilket som i 
socknen vägt tyngst - förkärleken för träbyggande 
eller resursbristen. De många träkyrkor som bygg
des runt om i Norden visar att även där medlen var 
knappa lyckades man åstadkomma värdiga och 
vackra kyrkor genom att bygga vidare på den långa 
medeltida träbyggnadstraditionen.
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# Uppförda under 1600-talet 
9 Uppförda under 1700-talet

Bevarade träkyrkor i Norge, Sverige 
och Finland uppförda 1600-1800. 
Fylkes- och landskapsgränser. Karta 
NIKU Oslo, RAÄ Stockholm och 
Museiverket Helsingfors 1999.

Dessa träkyrkor utgör ett rikt varierat, men utåt 
homogent bestånd med karaktärsdrag som skiljer 
det nordiska från andra träbyggnadsområden på 
kontinenten och i Ryssland (se karta).

KRIG OCH FRED

Under den långa perioden från reformationen på 
1500-talet till 1800-talets början formerades de nu
varande fyra nordiska länderna parvis, Danmark 
med Norge och Sverige med Finland. Medan kunga
riket Norge var en del av det danska väldet var Fin
land en helt integrerad del i det svenska riket. Rela
tionerna mellan folken stördes ofta av det politiska 
spel som bl.a. gällde herraväldet över Östersjöhan

deln och Öresundstullen och konkurrensen om för
månliga handelskontakter och politiska allianser 
med det övriga Europa. Denna kamp ledde till en 
serie förödande krig mellan Danmark och Sverige 
från 1500-talet till 1720-talet, följt av en längre sam
manhängande fredsperiod. Gränserna ändrades på
tagligt 1645 och 1658, då Danmark-Norge avträdde 
Bohuslän, Jämtland, Flärjedalen, Skåne, Blekinge 
och Halland till Sverige.

Krigen mellan Sverige och Ryssland under 1700- 
talet (Stora nordiska kriget 1700-1721, »Hattarnas 
krig« 1741-43, Gustaf III:s ryska krig 1788-90 och 
Finska kriget 1808-09) drabbade tidvis lokalsamhäl
lena i Finland mycket hårt. Landet var under rysk 
ockupation under »Stora ofreden« 17x3-21 och ett
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antal kyrkor ödelädes helt eller delvis, liksom vid de 
ryska härjningarna längs den svenska östersjökusten 
1719-2.1. Som en följd av ofreden i Norden blev ock
så så gott som samtliga kyrkor på landsbygden i söd
ra Norge på ryzo-talet sålda till privatpersoner för 
att få in pengar till den dansk-norska statskassan.

Efter freden i Stolbova 1617 omfattade Sveriges 
territorium i öster hela karelska näset och Inger- 
manland samt de baltiska provinserna. 1721 drogs 
Sveriges gräns ungefär där den nuvarande finsk
ryska gränsen går, medan en större del av sydöstra 
Finland hörde till Ryssland åren 1743-1812. De 
lutherska församlingarnas träkyrkobyggande sked
de där inom en bibehållen kyrklig organisation men 
under rysk överhöghet.

DEN KYRKLIGA UTVECKLINGEN 
EFTER REFORMATIONEN

Brytningen med påven i Rom och införandet av den 
evangeliska läran skedde i Danmark-Norge och Sve- 
rige-Finland samtidigt och tillgick ungefär på 
samma sätt, om än med vissa skillnader i motiv och 
genomförande. I Danmark-Norge drevs reformatio
nen snabbt igenom efter det att Kirkeordinansen 
antagits i Köpenhamn 1537. För Sverige togs ett vik
tigt steg vid herredagen i Örebro 1540, efter förbe
redelser från 1520-talet och i Uppsala 1536. Vid Upp
sala möte 1593 togs avgörande beslut. Genomföran
det tog lång tid och var avslutat först ett stycke in på 
1600-talet.

Statens kontroll över kyrkan och tillgången till 
kyrkans rikedomar och kyrkliga skatteintäkter för 
kronans behov var det realpolitiska målet i både 
Danmark-Norge och Sverige-Finland. Bl. a. blev alla 
kloster efter hand nedlagda och deras jord och 
annan egendom indragen till Kronan. Kyrkans roll 
som uppdragsgivare och finansiär av större bygg
nadsprojekt blev för lång tid satt ur spel. Knappast 
några nya kyrkor byggdes under 1500-talet; de som 
fanns räckte till en början mer än väl och anpassa
des successivt till den nya liturgin. Sockenprästerna 
i bägge rikena fick behålla sina prästgårdar med till
hörande jord, och fick fortsättningsvis erhålla tion
de från bönderna.

Först under 1600-talet växte behovet av nya kyr
kor. Befolkningsökningen var troligen ganska mått
lig och ojämn, med svåra bakslag genom krig och

epidemier. Tillväxten skedde främst genom inflytt
ning, dels till de större städerna, dels till bergsbru
ken, där nya församlingar bildades. Bruken utveck
lades till allt starkare produktionscentra i den loka
la och nationella ekonomin. Men även i mer glesbe
folkade och nykoloniserade randbygder uppstod be
hov av nya kyrkor där avstånden till moderkyrkan 
var stora. Kapell- och annexförsamlingar tillskapa
des och begärde tillstånd att få bygga egna gudshus. 
Både kyrkans ledning och de kyrksamma försam- 
lingsborna var angelägna om att alla skulle ha möj
lighet att delta i gudstjänster och förrättningar. Där 
kyrkresorna ändå blev för långa för en dagstur till
kom kyrkstäder, särskilt i de nordliga landskapen i 
Sverige-Finland, där man kunde övernatta i sam
band med gudstjänsten.

I Finland genomdrevs reformationen med något 
mildare hand än i Sverige. Före reformationen hade 
hela dåvarande Finland tillhört Åbo stift, under 
Uppsala ärkestift. Efter reformationen inrättades ett 
nytt östligt stift med Viborg som biskopssäte. Detta 
flyttades 1721 till Borgå. Under hela 1700-talet var 
Finland indelat i två stift, Åbo och Borgå.

Också i Norge blev reformationen genomförd 
med försiktighet. Mycket av den katolska inred
ningen i kyrkorna bibehölls. Den kyrkliga indel
ningen ändrades, så att det tidigare ärkebiskopssätet 
i Nidaros (Trondheim) blev ett vanligt biskopssäte. 
Hamar och Oslo biskopat slogs samman till Chris
tiania biskopssäte. Nord-Norge blev stift med egen 
biskop först 1803.

Endast ledande oppositionella kyrkliga ämbets
män utbyttes. Sockenpräster i bägge rikena fick 
stanna i tjänst om de övergick till den nya läran. Där
med dröjde det innan protestantiskt utbildade och 
renläriga präster tillsatts. I Danmark-Norge blev en 
del av dessa påverkade av den reformerta läran, och 
i vissa områden därmed mer bildfientliga än i Sveri
ge-Finland. En stiftssynod i Bergen propagerade år 
1589 för altarskåp dekorerade med enbart texter 
istället för bilder och skulpturer, »katekismustav- 
lor« (se s. 191), och åtskilliga altarskåp och skulptu
rer från den katolska tiden avlägsnades eller för
stördes där reformert influerade präster verkade.

Gränslandskapen Härjedalen och Jämtland på
verkades både av norsk och svensk kyrklig kultur. 
Jämtland hörde till Uppsala ärkestift till 1572 och 
reformationen förmedlades i första hand från Sve-
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Knuttimrat boningshus under uppförande, tecknat av Lorenzo Magalotti under hans 
resa 1674 i Sverige. Laverad pennteckning, Uppsala universitetsbibliotek.

rige. Mellan 1572 och 1645 tillhörde bägge land
skapen Trondheims stift. Då de blivit svenska bil
dades Härnösands stift, till en början kallat super
intendentur, genom utbrytning ur ärkestiftet, med 
Härnösand som stiftsstad. I stiftet ingick hela Norr
land utom Gästrikland och Hälsingland.

Under 1600-talet konsoliderades den lutherska 
statskyrkan. Inriktningen blev utpräglat ortodox, 
med sträng kyrkotukt. Prästernas kontroll över för
samlingen utövades i Sverige-Finland främst genom 
skriftemål, en form av bikt och kyrkligt förhör utgå
ende från katekesen, vilket krävdes för tillträde till 
nattvarden. Den som inte tog nattvarden minst en 
gång om året hade svårt att få flyttningsbevis, lys
ningsbevis och andra intyg som prästen utfärdade. 
Sockenprästerna kände också sina församlingsbor 
väl genom den kyrkobokföring och de husförhör 
som de skulle sköta, i Sverige i och med 1686 års kyr
kolag. I Danmark började man kort efter enväldets 
införande 1660 arbeta på en ny samlad kyrkolag. De 
bestämmelser som gällde liturgi och själasörjande 
samlades i en särskild norsk kyrkoritual av år 1685.

Även skola för barn i skrivning, läsning och kris
tendom skulle sockenprästen ansvara för, till dess 
skolförordningar om folkskoleundervisning stegvis 
infördes fr. o. m. 1800-talets förra hälft.

I opposition mot den stränga ortodoxin uppstod 
tidigt olika pietistiska rörelser med en mer känslo
sam och innerlig religiositet. Herrnhutarnas lära 
vann många anhängare särskilt bland högrestånds- 
personer fr. o. m. 1730-talet. I Norge verkade de s. k. 
haugianerna, anhängare till Hans Nielsen Hauge 
(1771-1824). Statskyrkans svar på de fria samman
komsterna var förbud, de s.k. konventikelplakaten, 
i Sverige-Finland infört 1726 och upphävt 1858, i 
Danmark-Norge infört 1741 och upphävt 1842.

HANDEL OCH HANTVERK - 
SPRIDNING AV IDÉER OCH NY TEKNIK

Under 1600- och 1700-talen växte en burgen bor
garklass fram med skeppsredare, brukspatroner och 
grosshandlare. Många av dem var invandrare. De få 
adliga gods som fanns i Norge och Finland ägdes
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ofta av danskar eller ätter hemmahörande i Sverige. 
Högreståndsfamiljerna skickade sina söner för ut
bildning dels till huvudstäderna, dels till kontinen
tens lärosäten.

Stor betydelse för folkfostran hade givetvis präs
terna, som förmedlade nyttiga praktiska kunskaper 
till sockenborna. De hade kontakter i städerna och 
fick regelbundet nyheter genom prästmöten och visi
tationer. Prästgården blev ofta den gård där nya 
byggnadsmetoder och stildrag från högreståndsbo- 
endet först tillämpades, och sockenprästen blev som 
ordförande i sockenstämma och kyrkoråd den dri
vande i varje kyrkobygge.

Nya intryck förmedlades också då man sökte sig 
till bättre utkomst i andra delar av riket. Krig och 
missväxt orsakade många sådana migrationer. Re
dan Gustav Vasa inkallade stora skaror finsk arbets
kraft, mest för byggnadsarbeten i Stockholm. Under 
de två följande seklen flyttade tusentals finnar till 
Bergslagen där de bröt ny mark och deltog i utbygg
naden av bergsbruken. I mellersta Sverige och Norr
land etablerades finnbygder, där finsk kultur och 
finskt språk konserverades långt in på 1800-talet. 
Då svedjebruk 1650 förbjöds för att spara på skogen 
hämmades dock dessa finska nybyggen. Även till 
Norge invandrade många finnar.

Hantverksgesäller från alla länderna begav sig av 
tradition ut på omfattande vandringar på kontinen
ten och samlade intryck och nyheter, förlagor och 
arbetsprover. Skrån (danska laug) hade efter tysk 
modell introducerats under senmedeltiden, först i 
Hansans områden i städerna. Först på 1620-talet fick 
skråväsendet fastare former i de nordiska länderna. 
I Åbo grundades timmermansämbetet först 1745.

SKOGSBRUK OCH TRÄVIRKE 

Skogsbruk, timmermanskonst och byggande ingick 
i varje bondes kunnande sedan urminnes tider, som 
en nödvändig förutsättning för nybyggande och 
överlevnad. I byar och gårdar hjälptes man åt då nya 
hus skulle byggas eller repareras. Att resa ett bo
ningshus eller uthus i knuttimring, att bekläda med 
spån, och att täcka tak med torv, halm, bräder eller 
så småningom tegel lärde man sig i unga år.

Tillgången på trävirke växlade över tiden. Under 
medeltiden hade byalagen stora skogsallmänningar 
där sockenborna fritt kunde hämta sitt virke. Under

1600-talet växte frälsegodsen i Sverige-Finland på 
byarnas bekostnad och konkurrensen om timret 
ökade. Kronans och stormännens behov av trä för 
kolning till järnbruken, för skeppsbygge och till rå
varuexport gick i första hand. I en förordning 1647 
stadgades att bönderna i Sverige-Finland fick ta tim
mer endast till husbehov. Kronan började från 1600- 
talets slut genom avvittring bestämma ägogränserna 
mellan by- och bondeskog och kronoallmänningar. 
Som regel växte därmed Kronans skogsinnehav 
kraftigt och blev reserverat för dess behov.

Under 1700-talet blev restriktionerna för lands
bygdsbefolkningens timmeruttag allt strängare. 
Med de finbladiga sågarna kom ett uppsving i han
deln med sågat virke, något som främst kom städer
nas borgare till del. Genom besparingskampanjer 
och skattelindringar sökte man förmå allmogen att 
bygga i sten eller korsvirke.

I Norge hade man sedan medeltiden exporterat 
virke till Europa, där efterfrågan stadigt växte. Infö
randet av vattensågen på 1500-talet gav trälasthan- 
deln ett uppsving. På 1600-talet var skogen uthug-

Väder- eller vattendriven husbehovssåg, ägd av Rasmus 
Paulsson, Västninge gård, Lärbro socken på Gotland. 
Målad fönsterruta från 1674, Nordiska museet.
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gen på många platser i kustbygderna, medan skogs
näringen fortsatte att blomstra i de inre delarna av 
landet. Virket sågades på bönders, Kronans eller 
borgarägda sågar. Från 1600-talets början tog bor
garna över allt fler av sågarna, liksom exporthan
deln, som gick från Østlandets hamnstäder. Ett såg- 
verksreglemente från 1688 som bestod till 1795 
reglerade antalet bräder som fick sågas för att hålla 
avverkningen av timmer nere.

CENTRALT OCH LOKALT INFLYTANDE 
ÖVER KYRKOBYGGANDET

Redan i de medeltida landskapslagarna stadgades 
hur församlingen skulle förfara vid ett kyrkobygge. 
Kyrkans kontroll över hur kyrkorna uppfördes och 
sedan underhölls skedde genom biskoparna, som 
besökte kyrkorna då byggnaden eller nya altaren 
invigdes. Efter reformationen underställdes kyrkan 
staten. Biskopar och prostar företrädde både kung
en och kyrkan, och ålades att i visitationer regel
bundet övervaka hur församlingarna skötte sina 
kyrkor och kyrkliga åtaganden.

I Sverige och Finland ökade gradvis Kungl. 
Maj:ts inflytande. I 1686 års kyrkolag infördes utö
kade bestämmelser om biskops- och prostvisitatio- 
ner, samt om att domkapitlet skulle granska plane
rade nybyggen av kyrkor. 1739 förordnades att rit
ning till nybyggd kyrka skulle godkännas av både 
biskopen och Kronan genom landshövdingen. Cen
tralmakten i form av överintendenten och hans kon
tor blev genom en skärpning av förordningen 1759 
den instans som utöver domkapitel och landshöv
ding skulle granska och vid behov ändra ritningar 
till nya kyrkor, eller framställa egna ritningar om 
församlingens inte befanns duga. Granskad och av 
Kungl. Maj:t godkänd ritning var ett villkor för att 
församlingen skulle få tillgång till kollektmedel till 
kyrkobygget, om den egna kassan inte räckte.

Förordningen 1759 fick inte den genomslagskraft 
som åsyftats, och Gustaf III utfärdade en strängare 
formulerad förordning 1776. Han betonade där att 
utbildade konstnärer och arkitekter borde anlitas, 
helst godkända av den nyinstiftade konstakademi
en. Den påbjudna granskningen utsträcktes till att 
omfatta även kyrkans inredning och utsmyckning.

Överintendentsämbetet i Stockholm (ÖIÄ) inrät
tades efter modell från Frankrike 1697, och utveck

lades till myndighet över det offentliga byggandet 
främst under Carl Hårleman, som var överintendent 
1741-53, och Carl Fredrik Adelcrantz (1762-95). 
177z fick det utökade myndighetsbefogenheter och 
1810 blev det ett självständigt ämbetsverk. Ämbetet 
bemannades av en handfull arkitekter under överin
tendenten och saknade åtminstone fram till 1830- 
talet resurser att fullt ut utöva den stränga kontroll 
som dess stadga föreskrev. Genom en strid ström av 
ritningar som spreds ut till landets församlingar 
angav dock ämbetet riktlinjerna för den goda sma
ken, sådan dess arkitekter i huvudstaden lärt den 
från främst franska och klassiska förebilder.

Denna smakuppfostran hade utan tvekan effek
ter, även om församlingarna och deras lokala bygg
mästare och arkitekter inte sällan struntade i 
ämbetets krav och anvisningar. Överintendenten 
företrädde överheten och högreståndskulturen, och 
direktiven togs mest positivt emot i församlingar 
där ståndspersoner hade starkt inflytande. Många 
exempel finns på hur en adlig patronus genomdrev 
att man följde ritning från ämbetet mot försam- 
lingsbornas vilja. Det förekom dock också att för
samlingen överklagade beslut från överintendents
ämbetet till Kungl. Maj:t och därvid fick rätt gente
mot ämbetet.

Överintendentsämbetet propagerade för god hus
hållning och praktiska och ekonomiska lösningar. 
Som ett led i hushållningen med virke och för att 
öka brandsäkerheten föreskrevs fr.o.m. 1776, som 
nämnts ovan, sten som byggnadsmaterial. Dispens 
lämnades om församlingen kunde dokumentera stor 
fattigdom, brist på lämpligt stenmaterial eller sten- 
byggnadskompetens. I de skogrika landskapen före
kom dispenser från kravet på murverk mycket ofta 
under 1700- och 1800-talen, särskilt i Norrland och 
Finland.

I förordningen 1759 rekommenderades försam
lingarna också att avstå från höga tornspiror och 
fristående klockstaplar, som var utsatta för blixt
nedslag. Otaliga kyrkor hade vid åskväder förstörts 
av eldsvådor. Klockorna borde istället om möjligt 
hängas i torn av sten. I Finland utvecklade kyrko- 
byggmästaren Anders Piimänen, mycket aktiv i Åbo 
med omnejd, en egen tillämpning av denna tornför
ordning. Han uppförde vid en rad kyrkor klock
staplar med lökkupol tätt intill salkyrkans väst- 
fasad.
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Holms socken, Västernorrland, 
av lokal byggmästare. Fasad. 
Riksarkivet.

Ritning 1795 till träkyrka i 
Holms socken, av Olof Tem
pelman, Overintendentsämbe- 
tet. Fasad. Riksarkivet.

Ritning 1795 till träkyrka i

Församlingarna ålades att långsiktigt planera för 
kommande kyrkobyggen och reparationer, samt att 
noga redovisa sin ekonomi när tiden var inne att 
verkställa bygget. En kostnadskalkyl för nybygget 
skulle upprättas av en förfaren byggmästare. Fanns 
det en äldre kyrka som skulle ersättas av den nya, 
skulle den besiktigas och beskrivas, och allt materi
al som kunde återanvändas i den nya kyrkan skulle 
noga redovisas. Trävirke kunde ofta tas tillvara t. ex. 
i takstolar, golv eller som ställningsvirke. Material

och inventarier som inte kunde återanvändas såldes 
på auktion för att öka på kyrkokassan.

Om församlingen kunde visa att kyrkokassan 
inte räckte till, kunde den via landshövding och bis
kop anhålla om kollektmedel hos Kungl. Maj:t. Kol
lekt kunde efter behov utlysas inom stiftet eller i hela 
riket, en eller flera gånger. 1764 infördes skärpta 
bestämmelser om att byggandet måste påbörjas 
omgående så snart kollektmedel influtit, detta där
för att byggnadsarbetena ofta uppskjutits eller för-
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Vinkelhakar; passare, rits, lod och mätstång. Museiverket. Foto R. Träskelin 1989.

halats på grund av att material saknades eller av 
oenighet om val av tomt, om kostnadsberäkningen 
för bygget eller om kyrkans utformning.

Också i Norge bekostade församlingarna de ny
byggda kyrkorna, som regel med sparade tiondeme
del eller genom särskilda insamlingar och kollekter. 
Därtill kom olikla former av arbetsplikt. De lokala 
kyrkvärdarna förvaltade kyrkokassan och satte igång 
byggnads- och reparationsarbeten när så behövdes. 
Endast i undantagsfall ingrep de centrala myndighe
terna i kyrkobyggandet under 1600-talets början. 
Men 1662 inrättades en tjänst som kunglig kyrkoin- 
spektör som ett led i enväldets centraliseringssträ- 
vanden. Kyrkoinspektören skulle tillsammans med 
stiftsskrivarna vid biskopssätena hålla uppsikt över 
kyrkornas ekonomi samt godkänna större byggnads
företag. Det är oklart hur stor roll kyrkoinspektörer- 
na spelade för det norska kyrkobyggandet, men man 
kan anta att de propagerade för sten och tegel som 
byggnadsmaterial. Denna ambition fick genomslag 
främst i städerna. Man kan också förmoda att inspek
törerna haft inflytande över planformen.

Församlingarna i de norska landsbygdssocknar- 
na valde helst trä då en ny kyrka skulle byggas. De 
hade då tillgång till både material och förfarna bygg
mästare. Hantverkare och hantlangare hämtades 
från lokalsamhället, medan byggmästaren ofta häm
tades från trakter längre ifrån byn. De »konsterfar

na kirkebyggerne« präglade kyrkobyggandet i Nor
ge långt in på 1800-talet.

ATT BYGGA EN KYRKA

När man beslutat att en ny kyrka skulle byggas bör
jade socken borna samla byggnadsmaterial som lag
rades vid byggnadstomten. Var och en måste efter 
förmåga och tillgång bidra med körslor och med att 
lämna sten och timmer, spån och ställningsvirke. 
Detta samlande kunde dra ut på tiden om socknen 
var fattig och tillgången på material knapp. Tio till 
tolv år var inte ovanligt för denna förberedelsetid.

När man så kunde ta itu med bygget upprättades 
ett utförligt kontrakt med en betrodd byggmästare. 
Här preciserades vad som skulle göras och beräkna
des i detalj åtgång av material och arbete och kost
nader. Allt sådant som sockenborna inte själva kunde 
producera, som spik, plåt, fönsterglas, färgpigment 
etc. bokfördes och prissattes efter gällande taxor. 
Sockenborna bidrog med dagsverken efter förmåga 
och noga beräknat efter hemmanstal och matlag.

Så satte man igång att uppföra kyrkan. Grunden 
lades ut, stommen uppfördes, takstolar och eventu
ellt torn eller spira restes. En liten träkyrka kunde 
komma under tak på en säsong, men för större kräv
des ibland både ett och två år. Över vintern då arbe
tet låg nere täcktes ömtåliga delar. Vintertiden ut
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nyttjades för sådan materialbehandling som gick att 
utföra inomhus, som tillverkning av spån, dymling- 
ar och dekorativa detaljer.

När kyrkan stod under tak vidtog inredning och 
målning. Ofta fick sockenborna vänta i decennier 
innan de fick råd att göra beställningar på alta- 
ruppsats och predikstol. Orgel kunde dröja ännu 
längre, liksom tillhörande läktare. Under tiden 
användes enkla provisorier. Till en början nöjde 
man sig med att tjära ytterväggar och tak och vit- 
limma innerväggar och innertak. Efter råd och 
lägenhet kunde man sedan anlita en dekorations
målare som prydde interiören.

Då ett kyrkobygge var fullbordat skulle det in
spekteras av erfarna synemän, varav minst en bygg
mästare som inte deltagit i arbetet. Av syneproto
kollen framgår att det ofta fanns brister. Vanliga 
anmärkningar var att alltför färskt virke användes, 
eller att det fanns svagheter i konstruktionen av tak-

Snickare som sågar plank. Lavering av Elias Martin ca 
1770. Nationalmuseum.

stol och klockstol. Byggmästaren kunde tvingas att 
göra om arbetet om det kunde bevisas att felen orsa
kats av oskicklighet.

Träkyrkorna krävde ständigt underhåll. Spån- 
klädda ytor måste kontrolleras, läckor lokaliseras, 
defekta spån bytas ut och tätas, taken tjäras om med 
tre-fyra års intervall. Liksom när det gällde de pro
fana timmerhusen blev det under 1700-talets lopp 
vanligt att panela väggarna både in- och utvändigt, 
för att skydda timret och motverka drag.

KYRKOBYGGARNA

Tack vare kyrkoarkiven känner vi namnen på 
mängder av mästare och hantverkare som arbetat 
med kyrkobyggande under 1600- och 1700-talen (jfr 
personregistret, s. 254). Mycket återstår ännu att 
klarlägga rörande yrkesgruppens utbildning och 
arbetsförhållanden. Om de mest framstående mäs
tarna vet vi dock en hel del. Denna sammanställning 
bygger dels på tryckt litteratur, dels på studier som 
utförts för projektet av främst Gunnar Rønningen 
för Norge, Marja Terttu Knapas och Risto Känsälä 
för Finland och Henrik Lindblad för Sverige.

Det är intressant att jämföra träkyrkor byggda av 
namnkunniga mästare med dem som uppfördes av 
mindre förfarna yrkesmän. Medan enklare ofta revs 
redan efter ca 50 år, därför att de då var förfallna, 
har många mästarbyggda kyrkor överlevt in i våra 
dagar, tack vare hög teknisk och estetisk kvalitet.

De flesta arbetsföra bönder och hantverkare 
kunde som nämnts vid behov utföra enklare tim
merarbeten, »hantera yxa och bila«, när hus skulle 
byggas för gårdens bruk. De timmermän som rekry
terades till större byggen var som regel inte skolade 
på annat sätt än att de hade varit med om sådana 
byggen. De utförde enklare arbeten under en mästa
re eller verksgesäll och hade låg status och blygsam
ma inkomster. De arbetade säsongsvis under den 
varmare årstiden, och måste klara sig på annat sätt 
under vintrarna. Få av dem avancerade inom yrket.

De mer specialiserade hantverkarna anslöt sig till 
timmermansskråna. Under 1600-talet var timmer- 
mansämbetena ganska lösligt organiserade och hade 
svag genomslagskraft. Först mot slutet av 1600-talet 
fick man mer genomarbetade skråordningar. Utbild
ningsgången från lärlingar och gesäller till mästare 
reglerades då, och mästarprov infördes.
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Timmerhuggare i arbete med att fälla träd och forsla timmer i Akershus i södra 
Norge. Lavering av okänd konstnär, ur »Norske reise anno 1733. Beskrivelse af 
Kong Christian 6. og Dronning Sophie Magdalenes Reijse til Norge 12. Maj - 23. 
September«. Faksimilutgåva 1992 efter handskrift i H.M. Dronningens Hand
bibliotek, Köpenhamn. Utsnitt.]fr bilds. 16.

Enligt skråordningen från 1747 från timmer- 
mansämbetet i Abo sågs det som en merit för en lär
ling att ha tjänat som dräng en längre tid hos någon 
av stadens borgare. Lärtiden hos en mästare var tre 
år, vilket 1760 förlängdes till fyra och senare till fem 
år. En lärling kunde få hållas med fyrkantsbilning av 
stockar i tre-fyra år innan han betroddes med att 
hugga knutar och andra sammanfogningar. Gesäll
prov ansågs inte behövas. Som mästarstycke skulle 
gesällerna enligt ordningen av år 1763 »bygga en 
kyrka å landet eller någon annan byggning förfär
diga«.

Skråväsendet var bundet till städerna. Ämbeten 
fick endast instiftas där minst tre mästare var verk
samma. I småorter och på landsbygden hade i prak

tiken skråförordningarna begränsad betydelse. Där 
blev det istället från 1700-talets mitt dugliga lokala 
byggmästare, ofta med en kortare tids skolning vid 
Konstakademiens byggnadsskola i Stockholm, som 
byggde upp byggnadsföretag med många anställda. 
Det var vanligt att söner och andra släktingar lärdes 
upp och ingick i firman, för att efter hand ta över. 
Flera sådana byggmästardynastier är kända i Sveri
ge och Finland, som t.ex. Rijf och Kuorikoski. För 
att vinna anseende och ackvirera uppdrag sökte de 
lokala byggmästarna nå ställning som stads-, stifts
eller länsbyggmästare, som gav förtur till arbeten 
inom en viss region.

Begreppen timmerman och byggmästare använ
des under 1600-talet i Sverige ofta synonymt, och
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innebörden skiftar över tiden. Beteckningen bygg
mästare kunde ibland användas även om murmäs
tare. När murade hus uppfördes anlitades timmer
män för grövre träarbeten, främst ställningsvirke 
och takstolar, medan snickare, ett tredje skrå, oftast 
stod för inredningen. Men många byggmästare var 
kunniga i både murning, träbyggande och snickeri, 
och åtog sig att stå för det mesta, vilket inte minst 
gäller kyrkobyggen. Många timmermän var specia
liserade på tornbyggen och kallades ofta tornbygg
mästare, en yrkesbenämning som är belagd från 
1600-talet i Norge. I Sverige möter man ofta benäm
ningen torn- eller stapelresare.

Om arbetsfördelningen mellan timmermän, bygg
mästare och snickare kan mycket utläsas ur bygg- 
nadskontrakt och andra dokument. I ett utlåtande av 
magistraten i Åbo år 1685 angående byggandet av 
stadens våghus stipulerades att timmermännen skul
le förfärdiga »så mycket som timmermän bör göra, 
såsom väggarna, taket, golvet och dörrhålen«. I ett 
protokoll från Byggningskollegiet i Stockholm år 
1717 angavs att »timmermän ålåg att bygga trähus 
och dem med bräder betäcka, att lägga golv och tak 
med släta bräder eller att bruka ox- och foghyvel utan 
fogning och limningen«. Själva inredningen tillkom 
sedan snickarna. Dessa betingade ofta ett högre tim
pris, och utförde t. ex. fönsterkarmar, fönsterbågar, 
listverk och profiler, dörrspeglar och ramverk.

Timmermännens utbildning byggde i hög grad på 
att lära genom att göra. Ytterst få skriftliga doku
ment finns bevarade om vad som lärdes ut och hur. 
Läroböcker förekom inte, inte heller skrivna redogö
relser för hur enskilda projekt genomförts. Mycket 
av kunskapen om hur man gick till väga måste läsas 
direkt i byggnaderna. Kompletterande kunskap ger 
den uppsättning verktyg som varje byggmästare 
ägde, och som varit densamma under lång tid.

Som Gunnar Rønningen och Peter Sjömar fram
håller nedan är det tydligt att en mästare och hans 
arbetslag hade sina egna lösningar och knep i arbe
tet, så individuellt utformade att det går att känna 
igen dem från bygge till bygge. Sättet att sammanfo
ga bjälkar, att laxa knutar eller att lösa inspänning- 
ar är typiska sådana detaljer. Likaså är det intressant 
att studera spåren av själva arbetet och verktygen, de 
huggna, hyvlade, täljda och bilade ytorna, liksom de 
märken och markeringar som tjänat som ledning för 
montering och resning av stolpar och takstolar.

Ledande kyrkobyggmästare 
Det fanns under 1600- och 1700-talen i de tre län
derna vardera ett tiotal mästare som var särskilt 
framstående som kyrkobyggare. Flera av dem utför
de även profana byggnadsarbeten, som vi dock vet 
förhållandevis mindre om genom att källmaterialet 
är tunnare än för kyrkorna. En del av kyrkobyggar- 
na behärskade både sten och trä som material. Då de 
fått en etablerad ställning hade de ofta en stor fast 
arbetsstyrka, och drev sin verksamhet mer eller min
dre i företagsform. De hade ofta flera byggen på 
gång samtidigt, och vistades mycket på resande fot 
borta från hemmet. Kyrkobyggandet var deras hu
vudsakliga yrkesverksamhet, men de flesta hade 
egna gårdar med jordbruk, där man ofta levde i stor
familj. En eller flera av mästarsönerna förde faderns 
yrke och byggföretag vidare, ofta i flera generatio
ner. De som inte föddes in i yrket hade växlande bak
grund, ofta enkel. Många började som dräng, hant
verkare eller soldat. Särskilt i Sverige fanns många 
avdankade dragoner bland byggmästarna.

Byggsäsongen i Norden varade som regel från 
april till oktober, ibland med korta uppehåll vid 
sådd och skörd hemma på gården. Under vintermå
naderna förbereddes kommande byggnadsarbeten, 
och kostnadskalkyler och räkenskaper utfördes. 
Byggmästarna kallades också som experter till syne- 
förrättningar, både av kyrkor som skulle rivas eller 
ombyggas, och till kollegors nybyggen för slutbe
siktning. På det sättet vidgade de sina erfarenheter 
och fick ett omfattande kontaktnät.

Dessa storbyggmästare var allmänt aktade och 
fick i allmänhet goda inkomster. Många bevarade 
kontrakt visar hur noga reglerat arbetet var. Betal
ningen utgick vanligen i tre-fyra omgångar, den för
sta då avtalet undertecknats, den sista efter besikt
ningen av det färdiga bygget. Ur sitt arvode skulle 
byggmästaren avlöna sitt eget arbetslag, medan 
övriga hantlangare och det mesta materialet be
kostades av församlingen, som också organiserade 
sockenbornas dagsverken för bygget. Om försam
lingen ville visa sin särskilda uppskattning av ett väl 
utfört arbete kunde slutarvodet höjas, eller utökas 
med en särskild »discretion«, en extra penningdusör 
eller annan gåva.

Församlingsprästerna hade stor betydelse för att 
främja de goda mästarnas karriärer. Genom sitt
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Timmerarbete får tillsammans med boskapsskötsel och sjöfart pryda försättsbladet 
till Storbertigdömet Finland i Erik Dahlberghs Sveda Antiqua et Hodierna. Koppar
stick av ]oban van den Aveelen iyiz efter förlaga av Elias Brenner. Kungl. Bibliote
ket, Stockholm. Utsnitt.

ansvar för den egna kyrkan och som ledare för om- 
eller nybyggnader engagerade de sig gärna aktivt i 
byggenskapens frågor. Under pågående arbete loge
rades ofta byggmästaren i prästgården och fick till
fälle att diskutera olika lösningar. Prästerna rekom
menderade dugliga byggare till sina kollegor och 
förmedlade till byggmästarna nyheter från städerna 
och från högreståndsk ulturen på olika sätt.

I katalogen möter vi i beskrivningarna av enskil
da kyrkor en rad byggmästarnamn från de tre län
derna. Här presenteras i korthet några av de ledan
de byggmästarna, som tydligare än andra träder 
fram ur arkivmaterialet.

NORGE

Den äldste av byggmästarna verksamma i Norge 
under perioden 1600-1800 var Werner Olsen (ca 
1600-1682), som troligen var son till en präst i Näs, 
Hedmark. Av hans dokumenterade sju kyrkobyggen, 
varav fyra bevarats, framgår att han var väl skolad 
och hade många genomtänkta och virkesbesparande 
tekniska lösningar. De finns redan i Vågå kyrka 
1625-31, och är vidareutvecklade i Lom 1663. Tek
niken har drag som påminner om byggnadsskicket i 
Centraleuropa. Olsens utbildningsgång är inte känd, 
och man vet inte heller om han varit utanför landets 
gränser eller på annat sätt fått intryck utifrån.
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En annan tongivande 16oo-talsbyggmästare var 
Ole Jonsen Hindrum, född i Leksvik och med Trön- 
delag som arbetsfält (verksam från 1640-talet till ca. 
1670). Hans första dokumenterade verk är hem
socknens kyrka, som han utvidgade 1646-48. Han 
prövade många olika kyrkotyper: korskyrka i Opp
dal 1651, långkyrka i Vuku 1655 och Y-kyrka i Ren
nebu 1669 (s. 80). Han var en av de första som kon
sekvent använde åstak i sina kyrkor, en takform som 
söderut blev vanlig först in på 1700-talet.

Oluf Iverssøn Hjelmen (f. 163z, verksam in på 
1690-talet), som kallades »den vidkjente mester fra 
Gran på Hadeland«, byggde bl.a. Hovins korskyr
ka 1695 (s. 82). Han var känd särskilt som skicklig 
tornbyggare. Endast den 34 m höga tornspiran på 
Ringsakers kyrka från 1694 är bevarad, liksom 
byggmästarens kontrakt, där han självmedvetet stäl
ler garanti utan tidsbegränsning för tornets bestän
dighet. Spiran har också hållit in i vår tid, om än 
reparerad på 1840-talet.

Efter nedgången i kyrkobyggandet under krigs
åren efter år 1700 tog det åter fart kring 1720. Två 
kyrko- och tornbyggare från Oppland som då gjor
de sig bemärkta var Svend Traaset (ca. 1699-1769) 
och Amund Nielsen Gloppe (f. 1737, verksam in på 
1790-talet). Bägge var skickliga timmerbyggare och 
deras kyrkor har visat stor hållfasthet. De blev de 
sista genuina bondebyggmästarna, innan inflytan
det från skolade arkitekter och storstadsbyggmästa- 
re ökade.

Fem av Svend Traasets kyrkor och en takryttare 
är bevarade, tillkomna mellan 1727 och 1762. Traa
set köpte sig en gård 1767 i Bagn i Valdres och blev 
känd vida omkring som »Svend kyrkebygjar«. Han 
hade tidigare byggt kyrkan i Bagn, och signerade den 
1735 på baksidan av altartavlan, tillsammans med 
sina tio hantverkare, alla från mästarens hemby 
Fåberg. Flera av dem skrev sig som husmän, bond
söner som inte fått någon del i faderns gård, eller 
som behövde dryga ut sina j ordbruksinkomster med 
hantverk. I de många kyrkor Traaset byggde finns så 
många likheter i detaljlösningar och verktygsspår, 
att det enligt Gunnar Rønningen är tydligt att inte 
bara mästaren utan även arbetslagets övriga med
lemmar hade sina olika specialiteter.

Amund Nielsen Gloppe tycks ha lärt mycket av 
Traasets teknik. Tillsammanns har de utvecklat en 
ny kyrkotyp och nya tekniska detaljer: korskyrkan

med jämnstora armar och en hög takryttare över 
korsmitten, med diagonalställd åttkantig huv. Glop- 
pes första dokumenterade kyrka var Biri, byggd 
1777, den senaste Brøttum från 1790. Rønningen 
tillskriver honom även Vardals kyrka från 1803, som 
uppvisar stora likheter med Brøttum.

Torn- och stapelbyggarna hörde till timmerbyg
garnas elit, och aktades högt. Norges kanske främ
ste tornbyggare var Ole Hansen Styren från Gud
brandsdalen (verksam på 1770-talet). Av hans stora 
produktion är mycket litet bevarat; exempel på 
kvarstående verk är takryttaren i Stange från 1772. 
Korskyrkan i Moss, byggd 1779, med ett 46 m högt 
västtorn brann ned 1858, men är väl känd genom 
beskrivningar. Även lösningen av de invändiga hör
nen, med elegant utkragande stockar som bildar 
konsoler för bindbjälkarna över korsmitten, vittnar 
om Styrens skicklighet.

FINLAND

I Finland var Österbotten centrum för timmerbyg
gandet. Det sedan 1500-talets slut utvecklade 
skeppsbyggeriet i kuststäderna var under 1700-talet 
störst i hela det svenska riket. Det gav goda möjlig
heter till utbildning och utkomst. Många bönder 
hade skeppsbyggeri som bisyssla till jordbruket, och 
ur denna krets skickliga bondbyggmästare kom de 
flesta kyrkobyggarna. Skeppsbyggeri och tjärexport 
bidrog till Österbottens välstånd. En växande be
folkning behövde nya och större kyrkor.

Under 1600-talet stod Kronoby socken under 
Kronans särskilda beskydd. Detta har ansetts bero 
på att socknen hade så goda skeppstimmermän, som 
den kungliga flottan inte kunde undvara. Då den 
svenska krigsmakten omorganiserades under Karl 
XI, fick Pedersöre- och Kronobyborna göra krigs
tjänst genom att sända timmermän till varvet i Karls
krona. Från Kronoby härstammade bl.a. den fram
stående byggmästaren Hans Biskop, som verkade 
huvudsakligen i norra Sverige.

Från 1700-talets mitt var den ledande kyrko byg
garen i Norra Österbotten Matts Honga (1713-77), 
född på en gård i Karleby socken, grannsocken till 
Kronoby, och troligen lärling till Hans Biskop. 
Honga var verksam i ett vidsträckt område inom 
Österbotten, och hade ett eller flera projekt under 
arbete varje år från 1751. Tio nya kyrkor, en om
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byggd och åtta klockstaplar av honom är belagda, 
därtill många reparations- och ombyggnadsarbeten. 
En av kyrkorna har brunnit, två har utvidgats och en 
klockstapel har rivits. Honga gjorde själv ritningar
na till de flesta av kyrkorna och staplarna.

Ett par av Hongas arbeten kring år 1760 kan pre
senteras närmare. Honga hade 1759 en renovering i 
Sotkamo kyrka och ett nybygge av Nykarleby vat
tenkvarn på gång. Samtidigt ombads han bygga en 
klockstapel i Kajana. Församlingsborna åtog sig att 
själva stå för det som byggmästaren inte hann göra, 
bara han satte igång arbetet och ledde det i början. 
Honga lyckades på 23 dagar driva arbetet på klock
stapeln så gott som till sin fullbordan, och den nöjda 
församlingen höjde därför hans dagspenning. När 
han året efter helt avslutade arbetet fick han utöver 
slutbetalning även en diskretion på 12 Daler kop
parmynt. Samma år hann han med en vattenkvarn, 
en sågkvarn, diverse kyrkorenoveringar och en ny
byggd sakristia. Under 1761 byggde han kyrkorna i 
Kiminge (s. 58) och Kannus.

Under vintermånaderna höll sig Honga troligen 
mest på sin gård i Lillhonga och arbetade med pro
jektering för olika beställningar, normalt med ett till 
två års framförhållning. Honga höll samma höga 
arbetstakt livet ut. 1773 ledde han byggandet av 
Terjärv kyrka, den första österbottniska korskyr- 
kan med avfasade inre hörn. Honga byggde också 
om äldre kyrkor till korsform, t. ex. Vörå 1777 
(s. 46).

Den mest kände kyrkobyggmästaren i södra 
Österbotten, Anders Andersson Hakola, var nästan 
jämnårig med Honga. Han var född år 1709 och 
byggde sina första kyrkor vid slutet av 1740-talet. 
Åren 1755-60 arbetade han med två kyrkor och en 
klockstapel. På 1770-talet byggde han tre kyrkor 
och fyra klockstaplar. Arbetena på en fjärde kyrka 
hade inletts, då han föll i en vak och drogs ned under 
isen utan att någonsin påträffas. Hakolas son Gab
riel (1753-1812) slutförde den kyrka som fadern på
börjat.

I sydvästra Finland verkade den Åbofödde bygg
mästaren Anders Piimänen (1714-75). Fadern var 
stadstimmerman i Åbo på 1730-talet. Piimänen, som 
var skrivkunnig, byggde flera träkyrkor och klock
staplar i trakten kring Åbo. De var nästan alla sal
kyrkor med inbyggda stapelliknande västtorn med 
lökkupol. Piimänens enda korskyrka, kyrkan i

Dragsfjärd, har en innertakskupol, förmodligen den 
första i Finland. Piimänen renoverade också äldre 
stenkyrkor och var Åbo domkyrkas kyrkotimmer- 
man eller -snickare. Han var ålderman för Tim- 
mermansämbetet åren 1756-63. Hans son Mikael 
(1748-1820) hade samma utbildning och verksam
hetsområde.

Till de uppskattade kyrkobyggare som verkade i 
Tavastehus och Åbotrakten och som fått sin utbild
ning vid timmermansämbetet i Åbo hörde Matts 
Åkerblom (1740-1819). Han började sin bana som 
dräng i Åbo, antogs sedan som lärling vid timmerm
ansämbetet och blev gesäll efter 4,5 år. Fem år sena
re avlade han sitt mästarprov, en klockstapel. På 
1770-talet utnämndes han till länsbyggmästare i 
Tavastland. Åkerblom är mästare till elva kyrkor 
(två har brunnit) och tio staplar i Tavastland, Åbo
trakten och Mellersta Finland. Bland Åkerbloms 
korskyrkor återfinns många planvariationer, några 
med hela 24 knutar.

Också i östra Finland verkade många skickliga 
kyrkobyggmästare fr.o.m. 1700-talets mitt, på bäg
ge sidor om dåvarande gränsen mellan Sverige och 
Ryssland. Hit hör bl. a. Johan Salonen och hans son 
Matts, som byggt åtta kyrkor (bl. a. Lemi, s. 64) och 
åtta klockstaplar. Av dessa kyrkor är utom Lemi 
endast en bevarad.

Den mest namnkunnige av de finsk-svenska 
byggmästarna är Jakob Rijf (1753-1808), född i 
Pedersöre. Han kompletterade sin utbildning 
1783-84 vid Konstakademien i Stockholm. Rijf var 
länsbyggmästare i Västerbotten från 1784 och 
huvudman för en stor byggfirma i Nykarleby, där 
hans bror och son ingick. Även fadern var kyrk- 
byggmästare. Rijf-klanen byggde kyrkor både i trä 
och sten, sammanlagt 13 träkyrkor, varav fyra eld
härjats.

Jakob Rijfs träkyrkor visar en träbyggnadsteknik 
av häpnadsväckande djärvhet och elegans, med 
dimensioner som ligger på gränsen till det möjliga. 
Exempel är Larsmo kapell (s. 68), en korskyrka 
byggd 1785-89 efter Rijfs egen ritning, med mittorn 
som bär klockorna och en väldig träkupol över kors- 
mitten, samt de snarlika Ylikiiminki och Hyrynsal
mi kyrkor, bägge från 1786, och Oravais kyrka 1792. 
Rijfs korskyrkor är alla påverkade av C. F. Adel- 
crantz’ Adolf Fredriks kyrka i Stockholm. Rijfs sista 
kyrka i Vimpeli i Österbotten 1807 är en 12-sidig
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rundkyrka med en hög kupol över kyrkorummets 
rotunda (s. 128). Han var högt uppskattad både vid 
Överintendentsämbetet i Stockholm och av de olika 
landshövdingar som hade med honom att göra. 
Jakob Rijf utförde även snickeriarbeten, t. ex. pre
dikstolar och sirade dörrar (se Vörå, Nykarleby, 
Larsmo).

SVERIGE

Relativt få uppgifter finns om 1600-talets byggmäs
tare, medan 1700-talsmästarna är bättre kända. 
Flera färgstarka personligheter framträder ur arkiv
materialet.

Den i Mellersta Österbotten födde Hans Biskop 
(1684-1762) verkade större delen av sitt liv i Sveri
ge. Ca 1720-30 vistades han i Ångermanland, däref
ter flyttade han till Norrbotten, där han dels reno
verade medeltida stenkyrkor, dels byggde nya trä
kyrkor. Han var känd och uppskattad av biskopar 
och landshövdingar, och omtalas särskilt som förfa
ren torn- och stapelbyggare. Han byggde många 
kyrkor med korsplaner, bl. a. Övertorneå kyrka i 
Norrbotten 1737, som han även försåg med kors- 
krank och predikstol (sid 115). Hans Biskops namn 
är också knutet till den åttkantiga kyrkotyp som 
med rötter i holländskt reformert kyrkoarkitektur 
infördes i Sverige och Finland, troligen på initiativ av 
invandrade bruksidkare. Flera ritningar av Biskops 
hand är bevarade, bl. a. till Lycksele kyrka, byggd 
1734, riven 1800. Ritningarna är mycket enkla och 
perspektiviskt valhänta.

Jonas Granberg (1696-1776) var en av de många 
norrländska dragoner, som efter hård krigstjänst 
fick avsked 1735 och övergick till en framgångsrik 
byggmästarbana. Granberg var mångsidigt begåvad 
och även framstående bildhuggare. Som byggmästa
re reste han framför allt klockstaplar, bl. a. i Berg, 
Oviken och hembyn Klövsjö. På 1740-talet kunde 
han skaffa sig gård med jordbruk, och blev ganska 
välbärgad.

En liknande karriär gjorde Anders Killberg 
(1701-69), även han dragon, bonde och stapelbyg
gare. Killberg reste bl. a. klockstapeln i Vemdalen i 
Härjedalen 1755. Även byggmästaren till den märk
liga kyrkan som restes invid stapeln, Olof Månberg 
(1714-67), var soldat och tjänstgjorde i rytteriet i 
Hackås socken, Jämtland, parallellt med byggen

skapen. Vemdalens kyrka, byggd 1760-63 (s. 118) 
och ett antal klockstaplar är hans främsta verk. 
Man vet föga om hans skolning i övrigt. Vemda- 
lenkyrkans åttkantiga plan har Månberg förmodli
gen hämtat från någon av de Hans Biskop-influe
rade brukskyrkorna, kanske Graninge i Ånger
manland.

Under 1700-talets senare del framträdde en rad 
självständiga lokala byggmästare i Norrland. Ofta 
höll de sig inom det egna landskapet eller länet, och 
gynnades där på bekostnad av utsocknes mästare, 
trots att dessa utbildats i Stockholm och rekom
menderades av biskop och landshövding. Läns- och 
stiftsbyggmästaren Daniel Hagman (1710-76), som 
hade sin bas i Sundsvall, fick erfara att en rad för
samlingar i Jämtland och Härjedalen föredrog sina 
egna mästare när kyrkobygge skulle ske. Det var 
främst Pehr Olofsson i Dillne (1716-82) och Pål 
Pehrsson i Stugun (1732-1815) som fick uppdragen 
att bygga staplar och kyrkor.

Pehr Olofsson var son till en dragon men bedrev 
själv jordbruk vid sidan av sitt byggmästeri. Hans 
kyrkor uppfördes i murverk, men med innertak i trä, 
ofta försedda med en karakteristisk list i hålkälen, 
bestående av stora vackert svarvade träklot. Sin tim- 
ringskonst demonstrerade Pehr Olofsson i sex ståt
liga klockstaplar, den första i Hackås 1750 och den 
sista i Ström 1773.

Pål Pehrsson, benämnd efter sin hemsocken Stu
gun, var en ytterst aktad och omtyckt man, som ver
kade inte bara som snickare och byggmästare utan 
även som bonde, kyrkvärd, klockare, nämndeman 
och gästgivare. Ofta noterades med tacksamhet att 
Pehrsson tagit lägsta möjliga lön för sitt arbete för 
att hjälpa upp en mager kyrkokassa. Han byggde 
minst sju träkyrkor och åtta klockstaplar. Den för
sta stapeln restes i hembyn 1774, där han senare 
också byggde kyrkan 1785-86, som en liten tornlös 
herrgård med valmat tak (s. 120), påtagligt inspire
rad av Daniel Hagmans berömda kyrka i Borgsjö i 
Medelpad, där Pehrsson 1782 byggde klockstapeln. 
Vid denna tid ansåg Överintendentsämbetet i Stock
holm att klockstaplar för brandfarans skull snarast 
borde ersättas av murade torn. Pehrssons projekt 
ansågs omoderna och ofta blev hans ritningar ogil
lade i Stockholm. Församlingarna ville dock ha kyr
korna efter Pehrssons fason, och så blev de också 
byggda.
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BILAGOR

Det finns flera bevarade samtida beskrivningar av kyr- 
kobyggen, som ger en målande bild av de många 
momenten i arbetet och det myller av kvalificerade 
hantverkare och grovarbetare som medverkade. Som 
exempel refereras här i normaliserad stavning kyrko
herde Abraham Indrenius Relation över Kyrkobyggna
den i Keuru, skriven 1759 (jfr s. 54), samt Byggnadsreg
ler för arbetet vid Idensalmi kyrka, antagna på socken
stämma i april 1779 (jfr s. 66).

Relation över kyrkobyggnaden i Keuru

»Sedan den gamla kyrkan som år 1656 blivit uppbyggd 
blev år 1752 behörigen synad och befunnen både trång 
och bofällig och Hans Kungl. Maj:t efter häradsrättens 
undersökning och betyg om församlingens medellöshet 
att i dess ställe själv uppbygga kunna en ny kyrka aller- 
nådigast beviljat 2 kollekter över storfurstendömet Fin
land, till befrämjande av bemälta kyrkobyggnad.

Var den nya kyrkan år 1756 den 6 oktober i Herrans 
namn efter hållen bönestund funderat [grundlagd] av 
byggmästaren Anders Andersson Hakola ifrån Lappo 
socken och Härmä kapellgäll, och några [stock-]varv 
på stenfoten följande dag upptimrade.

1757 var väggarna i september månad upphuggna.
1758 uti april, maj och juni månader, blev hon med 

tak, läktare och fönster försedd samt klockstapeln upp
byggd. Den 16 juli i sistnämnda år som var 36 bönedag, 
förrättades gudstjänsten däruti första gången. Samma 
år den 10 september blev denna kyrka efter Högvör- 
digaste Herr Biskopen och Prokanslern Doktor Carl 
Fredrik Mennanders befallning av Kyrkoherden i Ruo
vesi, Herr Lars Forselius med vackert tal, välsignelse och 
önskningar behörigen invigd och Adolf Fredriks kyrka 
kallad.

1759 i september månad blev ännu väggarna spjäl
kade och en läktare över sakristian för kvinnfolket för
färdigad, samt [förstu-jkvistar för bägge dörrarna upp
byggda.

För sitt arvode bekom ovannämnda berömliga bygg
mästaren Anders Andersson Hakola efter överenskom
melse med församlingen 600 riksdaler kopparmynt.

Materialen till denna byggnad utgjordes efter hem
manens storlek, men dagsverken efter botalet, av sock
enmännen själva utan främmande timmerkarlar, varvid 
arbetet genom Guds välsignelse så lyckeligen försig
gick, att allenast en karl högg sig i benet och alla andra 
under hela arbetstiden blev oskadda.

Till denna byggnads hjälp inflöt kollektmedel 396 
daler 28 öre kopparmynt, som 1756 och 1757 års kyr- 
koräkenskaper utvisar.

Under hela byggnadstiden fick byggmästaren under

håll [kost och logi] på prästgården av undertecknade 
pastor Abraham Indrenius.«
Källa: Keuruu Kyrkoarkiv, Födda, vigda, döda 1751- 
85. Landskapsarkivet i Jyväskylä.

Byggmästaren Anders Hakola (se s. 30) besökte Keuru 
för kyrkbygget sammanlagt 144 dagar i olika perioder 
under åren 1756-59. Samtidigt hade han två andra 
kyrkbyggen på gång. Kontrakt för Keuru kyrka teck
nades med församlingen 1752 och troligen avtalades 
redan då arvodet på 450 daler. Då sockenmännen 1757 
ville att Hakola skulle bygga också en klockstapel vid 
kyrkan, fick de lägga till 150 daler, eftersom Hakola 
ansåg att ett stapelbygge var nästan lika drygt och 
besvärligt som ett kyrkbygge.

Byggnadsregler vid 
uppförandet av Idensalmi kyrka 1779

i mo Uppå skeende kungörelse ifrån predikstolen sam
mankomma vederbörande till kyrkoarbetet. Den 
som uteblir utan något sådant förfall, som vid an
mälan prövas av sockenborna vara giltigt, plikte 
30 Dr kpt eller 12/3 R:Dr.

2do Att arbetet blir bättre och fortare medhinnes, fort
far en och samma karl därmed så många veckor, 
som sårskilte bågor [konfirmerade manspersoner] 
finnes å hemmanet.

3 tio En av kyrko-sexmännen är, under pågående arbe
tet närvarande och utom tillsyn över arbetsfolket, 
utdelar och emottager av vissa ansvariga karlar de 
kyrkan tillhöriga arbetsredskapen.

4 to Dessutom tillförordnas några pålitliga och godkän
da karlar till uppsyningsmän över smärre corps av 
arbetsmanskapet, att arbetet måtte drivas med 
desto större besked.

5 to Under påstående arbete hålles vakt om nätterna,
vilken får den påföljande dagen sova till morgon- 
vardstiden.

6to Ingen får ringa utan byggmästarens vetskap och 
samtycke. Med ovannämnda klockringning gives 
tillkänna: när arbetsfolket bör sammankomma till 
arbetet och bönestund, ävensom när de får åtskil
jas att äta och vila sig.

70 Den, som endera är frånvarande ifrån bönestun
den eller stjäl sig undan från arbete, anses såsom 
han intet gjort något arbete, en dag.

8° I händelse av olydnad lämnas byggmästaren frihet 
att med aga förmå den motsträvige att efterkom
ma hans befallningar.
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9° Ingen röre annans arbetsredskap eller förolämpe 
byggmästaren. Gör han det, plikte 3 Dr Kpt. För
orättas någon kyrko-sexman eller uppsyningsman 
eller ock sin arbetskamrat, vare förfallen i förra 
fallet till en plikt av 1 Dr 16 Kpt, i senare till 1 Dr, 
som straxt av kyrko-sexman exekveras och i kyr- 
kokassan insattes.

10 o Å viss tillåten tid rökes tobak, nemligen en gång 
före frukosttimmen, två gånger derifrån till mid
dagsvarden infaller, och två gånger innan om kväl
len hemförlovas.

Källa: Sockenstämmoprotokoll 18/4 1779, Idensalmi 
kyrkoarkiv.
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Bevarade och försvunna träkyrkor
Henrik Lindblad (red.), Marja Terttu Knapas, Ola Storsletten

Den rika nordiska träbyggnadskonsten kan studeras 
i de 503 kyrkor byggda i trä som bevarats från peri
oden 1600-1800: 17z i Norge, 19z i Sverige och 139 
i Finland (se karta s. 18). Ytterligare nära 850 trä
kyrkor tillkom under 1800-talet (varav 567 i Norge). 
Av spår och lämningar i terrängen, av skriftliga 
handlingar och annan dokumentation kan vi sluta 
oss till att antalet kyrkor som byggdes under perio
den var nästan tre gånger så stort som antalet kvar
stående. Med tanke på att timrade kyrkor enkelt kan 
nedmonteras eller rivas, och att de är utsatta för 
brandfara och för skador genom röta och svamp om 
underhållet försummas, är antalet bevarade kyrkor 
i de tre länderna snarast förbluffande stort.

I kartor och diagram visas här träkyrkobyggan- 
dets utveckling i tid och rum i de tre länderna från år 
1600 till år 1800. Av utbredningskartorna som visar 
de kända träkyrkorna (s. 36-40) framgår det själv
klara att träkyrkorna liksom stenkyrkor följer be
byggelseutveckling och församlingsbildning, samt 
att de är tätast förekommande i de barrskogsrika 
regionerna och där timmer enkelt kunde skaffas från 
skog på annat håll. Där furutimmer inte var lika lätt 
att få tag i och där timmerbyggartekniken inte var 
etablerad, som i Skåne och på Gotland i Sverige sak
nas träkyrkor. Där behovet av kyrkor var väl tillgo-

Timmerkyrkan i Voxna, Hälsingland, byggdes 1758-39 
på bekostnad av bruksherrarna vid Voxna järnbruk, 
anlagt 172.5. Tornet tillbyggdes 1769. Kyrkan ombygg
des kraftigt 1865, och är sedan dess panelklädd. Kyrkan 
avbildad före ombyggnaden. Ny Illustrerad Tidning 
1864. Teckning Olof Arbor elius, xylografi Adolf Wes
terberg.

dosett genom medeltida stenkyrkor, som t. ex. i Upp
land och på Skaraslätten i Västergötland i Sverige, 
byggdes heller inte många träkyrkor.

I de glest befolkade nordligaste delarna av de tre 
länderna är det långt mellan de fåtaliga kyrkorna, 
men i gengäld är praktiskt taget samtliga som finns 
och har funnits där byggda i trä. Tätare ansamling
ar av träkyrkor finner man främst i bebyggelsekon
centrationerna vid kusterna och kring järnbruken i 
Sveriges inland. Skeppsbyggeri i kuststäderna gyn
nade timmerbyggnadskonsten. Både kustfart, han
del och järnbrukshantering främjade kontakter mel
lan grannländerna och med England och kontinen
ten. Träkyrkobyggandet utvecklades i en fruktbar 
växelverkan mellan inhemsk hantverkstradition och 
utländska impulser.

Diagrammet (s. 41) över de bevarade träkyrkor
na visar inte oväntat att de oroliga krigsåren ger star
ka negativa utslag i byggnadsaktiviteten och att 
befolkningsutvecklingen är avgörande för tillväxt av 
församlingsbildning och nybyggda eller utvidgade 
kyrkor. Kartor och statistik kommenteras här land 
för land.

FINLAND

Inom det område som utgör det nuvarande Finland 
byggdes under 1600- och 1700-taIen omkring 450 
nya kyrkor, av vilka endast tio i sten, de övriga i trä. 
Antalet har beräknats på grundval av två översikts- 
verk, Carolus Lindbergs Finlands kyrkor 1935 och 
en sammanställning från 1980 (Suomen kirkot ja 
kirkkotaide). En noggrann beräkning kräver närma-
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Träkyrkor uppförda i 
Finland under 1600- och 
iy o o-talet, bevarade och 
försvunna, dokumenta
riskt eller arkeologiskt 
kända. Museiverket 
1999-

1600-talet 
Bevarad kyrka 
Försvunnen kyrka

1700-talet 
Bevarad kyrka 
Försvunnen kyrka

re undersökningar av enskilda kyrkor. I synnerhet 
beträffande 1600-talets första hälft är uppgifterna 
osäkra. Också ett femtiotal små predikohus i för
samlingarnas predikogäll har av allt att döma räk
nats in i antalet kyrkor.

En målmedveten utbyggnad av församlingsnätet 
inleddes under 1630-talet. Isak Rothovius, som ut
nämndes till biskop i Åbo år i6zy fick i sin biskops- 
fullmakt i uppdrag att dela stiftets alltför stora för
samlingar. Detta gällde särskilt i Österbotten, där 
man nyindelade äldre vidsträckta församlingar, men 
också de glest bebodda ödemarkerna i mellersta Fin
land. Från kusttrakterna som befolkats under me
deltiden utbredde sig församlingarna mot inlandet. 
Här grundades först kapellförsamlingar som senare 
blev självständiga. Vid 1600-talets slut täckte nätet 
av församlingar hela landet, de nordligaste lapp

markerna medräknade. Under hela seklet byggdes 
minst Z46 nya träkyrkor. Av dem är idag endast 16 
bevarade.

Under 1700-talet inleddes den livligaste kyrko- 
byggnadsperioden från seklets mitt, då också ett 
stort antal äldre träkyrkor ersattes med nya och stör
re. Detta berodde främst på en kraftig befolknings
ökning mot slutet av århundradet. Under 1700-talet 
byggdes sammanlagt omkring zzo träkyrkor. Av 
dessa har 1Z3 bevarats, en stor del av dem i mer eller 
mindre ombyggt skick.

Under 1700-talet revs eller brann 106 efterme- 
deltida träkyrkor. Följande århundrade försvann 
124 och under 1900-talet har hittills Z4 gått förlora
de. Ett stort antal av träkyrkorna från 1600- och 
1700-talen ersattes på grund av befolkningsökning
en med nya och större träkyrkor redan under 1700-
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talets senare hälft eller i början av 1800-talet. De 
äldre träkyrkorna var ofta mycket starkt förfallna, 
med undantag för de robusta blockpelarkyrkorna 
(se s. 140). Nybyggandet fortsatte långt in på 1800- 
talet. 87 av de nya kyrkorna från perioden 1810-50 
är bevarade, de flesta byggda på den äldre kyrkans 
tomt. Här inräknas också kapell och annexkyrkor. 
Eldsvådor var vanliga, 19 kyrkobränder rapporteras 
från denna 40-årsperiod.

Under de följande femtio åren, mellan 1850 och 
1900, revs närmare 50 träkyrkor byggda på 1600- 
och 1700-talen, tio förstördes av brand. När de ersat
tes byggde man fortfarande helst i trä, men nio av de 
nya kyrkorna uppfördes i sten. Ännu under perioden 
1900-1950 revs tretton äldre träkyrkor. Därtill för
stördes femton av bränder, många under inbördes
kriget 1918 eller under andra världskriget. Mellan 
åren 1950 och 1997 har fyra träkyrkor från 1700-talet 
och en från 1600-talet förstörts genom eldsvådor.

Några enstaka äldre kyrkor har bevarats trots att 
ny kyrka byggts i församlingen, tack vare att den haft 
någon praktisk funktion. I Sodankylä användes den 
gamla kyrkan som s. k. vintergrav (för förvaring av 
lik under perioder då tjälen omöjliggjorde grävning) 
efter att den nya hade färdigställts år 1859. Den 
gamla träkyrkan i Petäjävesi bevarades främst för att 
den nya kyrkan från 1869 saknade klocktorn och 
klockorna därför hängde kvar i den gamla kyrkans 
klockstapel. Efter att ha stått öde och förfallen i drygt 
izo år har nu kyrkan fått ett säkert skydd även inter
nationellt genom att 1994 föras upp på unescois 

World Heritage List över världens främsta kultur
minnen. Av de femton ödekyrkor från 1600- och 
1700-talen som bevarats används idag flertalet som 
säsongskyrkor, särskilt för sommarvigslar.

NORGE

Det har registrerats 17z bevarade kyrkor av trä från 
1600- och 1700-talen inom det område som idag 
utgör Norge. Totalt byggdes ca 600 kyrkor av trä 
under perioden, så gott som alla timrade. Endast ca 
Z5 sten- och tegelkyrkor uppfördes under samma 
period. Av kartorna (s. 36-40) framgår att koncen
trationen av bevarade träkyrkor är störst i de inre 
delarna av Östlandet, samt längs kusten av Vestlan
det och i de inre delarna av Tröndelag. Att det finns 
så många bevarade träkyrkor just i dessa områden

beror på att man där inte senare hade behov av att 
ersätta dem med nya och större kyrkor, eller på att 
man inte hade ekonomiska möjligheter till nybygge 
även om behov fanns. Ett påfallande drag i kartor
na är att det saknas träkyrkor i den nordligaste delen 
av landet. Detta sammanhänger bl. a. med de tyska 
styrkornas tillbakadragande från dessa områden 
1944, då all bebyggelse systematiskt brändes.

Noterar man även de försvunna men kända trä
kyrkorna från perioden får man en mer nyanserad 
bild, med nya kyrkor i de flesta bebyggda delar av 
landet och med viss tyngdpunkt i den östra delen och 
längs västkusten av Sør-Norge. Befolkningstillväxt 
och framsteg inom näringar som fiske och skogs
bruk skapade både behov och möjligheter att resa 
nya kyrkor. Konkreta uttryck för denna typ av 
näringar är de många nybyggena längs kusten under 
1600-talet och i inlandet under 1700-talet. Doku
mentationen om byggandet i Nord-Norge är brist
fällig, och sannolikt byggdes åtskilligt fler kyrkor 
där under 1600-talet än som framgår av kartan.

Likheterna är större än skillnaderna i byggnads- 
skick mellan landets olika delar. Det går dock att 
urskilja vissa regionala olikheter, som framgår av 
kapitlen om byggnadskonstruktion och om planty
perna.

Liksom i Finland förstördes många kyrkor an
tingen genom brand eller genom rivning. Det gällde 
även de medeltida stavkyrkorna. Under 1700-talet 
revs eller brann ca 80 eftermedeltida timmerkyrkor, 
under 1800-talet finns uppgifter om att ca 310 efter
medeltida kyrkor revs eller brann och under vårt eget 
sekel har hela 108 träkyrkor förstörts på sådant vis. 
Bränderna uppstod vanligtvis genom blixtnedslag.

Rivning och nybyggnad av träkyrkor orsakades 
dock oftast av befolkningsökning. Typiskt för ut
vecklingen är Moss kyrka i Østfold, en timrad lång
kyrka från 1607, som revs 1779 och samma år ersat
tes av en rymligare korskyrka i timmer. Under 1800- 
talets sista hälft medförde den allt snabbare befolk
ningsökningen att antalet rivna kyrkor ökade dra
matiskt. Åren 1850-74 revs 94 träkyrkor byggda 
under 1600- och 1700-talen, medan det under 1800- 
talets sista fjärdedel revs 63 träkyrkor från denna 
period. Timmerkyrkan i Moss från 1779 revs år 1858 
och ersattes 1861 av en tegelkyrka. En viktig anled
ning till rivningarna var en lag från 1851 som stad
gade att sockenkyrkorna skulle rymma minst 30 %
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av församlingen. I städerna var motsvarande siffra 
20%. I många fall räckte inte 1600- och 1700-talens 
timmerkyrkor för att uppfylla dessa krav.

Under 1900-talet revs betydligt färre träkyrkor 
från den aktuella perioden. Detta berodde dels på att 
behovet av större kyrkor i de flesta fall hade till
fredsställts, dels på att de antikvariska myndigheter
na försökte värna också eftermedeltida byggnader, 
något som man dittills knappast gjort. Bland de kyr
kor som ändå försvann var fem 1700-talskyrkor i 
Troms och Finnmark som revs eller brändes ned när 
de tyska trupperna retirerade 1944. Även under 
senare år har norska träkyrkor från 1600- och 1700- 
talen förstörts till följd av anlagda bränder. Ett 
exempel är den korsformade timmerkyrkan i Innset 
i Sør-Trøndelag från 1642. Kyrkan antändes och 
brann ned till grunden 1995.

SVERIGE

I Sverige finns idag 192 träkyrkor och kapell från 
1600- och 1700-talen bevarade. Genom arkivstudi
er kan man också få en ungefärlig bild av det totala 
antalet träkyrkor som uppförts. Hittills har vi funnit 
uppgifter om 419 kyrkor och kapell byggda under 
perioden i Sverige. Åtminstone 227 kyrkor har där
med rivits eller förstörts, vilket motsvarar 54 % av 
materialet. Förmodligen är det betydligt fler som 
försvunnit. Omsättningen har alltså varit stor.

En karta över bevarade respektive försvunna trä
kyrkor från 1600-talet (s. 40) visar att koncentratio
nen av dessa är och har varit störst i västra Mellan
sverige. De tätaste ansamlingarna i området finns i 
gränstrakterna mellan Västergötland och Småland, i 
de västra delarna av Bergslagen och i Värmland. Med 
undantag av mellersta och västra Värmland är många 
av kyrkorna i dessa områden bevarade än i dag.

I östra Sverige återfinns de största koncentratio
nerna utefter kusten. I Stockholmsområdet har det 
t. ex. funnits en mängd mindre träkyrkor och kapell, 
varav de flesta nu är borta. I framförallt Hälsingland 
och Ångermanland är fortfarande en hel del fiske
kapell bevarade vid Bottenhavets kust. I Norrlands 
inland finns däremot knappast några bevarade trä
kyrkor från 1600-talet.

Träkyrkorna från 1700-talet (s. 40) uppvisar en 
jämnare spridning över landet. I stora delar av Norr
land har en mängd träkyrkor byggts och i framför

Träkyrkor uppförda i 
Norge under 1600- och 
1700-talet. NIKU 1999.

allt kustbandet samt i södra Norrlands inland är 
många fortfarande bevarade. Av de träkyrkor som 
byggdes i Övre Norrland, både under 1600- och 
1700-talen, har dock många rivits under 1800-talet. 
Nya koncentrationer träkyrkor, samtliga bevarade, 
finns i Dalsland och vid Bohusläns kust. Även i de 
tidigare träkyrkotäta områdena i Bergslagen och i 
gränstrakterna mellan Småland och Västergötland 
har en hel del nya träkyrkor uppförts, varav många 
fortfarande står kvar.
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Om de båda kartorna kombineras går det att 
konstatera att förutom i Norrland har en hel del trä
kyrkor i t. ex. västra Värmland, östra Småland och i 
Stockholmsregionen försvunnit. Det går också att se 
att i flera delar av Sverige byggdes inga, eller ytterst 
få, träkyrkor under perioden: i de gamla danska 
landskapen, på Öland och Gotland, i och omkring 
Mälardalen och på Götalands slätter. Behovet av 
kyrkor var uppfyllt för lång tid i och med de medel
tida stenkyrkorna. Träkyrkor byggdes framförallt i

skogsbygderna i västra Sverige och i norra Sverige, 
eller som enkla, flyttbara kapell i kustrakterna.

I skogsbygdernas medeltida socknar hade man 
vanligen byggt sina kyrkor i trä. När de äldsta kyr
korna efter hand förföll och ersattes av nya, fortsat
te man att använda det traditionella materialet och 
hantverket. Ofta togs användbara delar i den gamla 
kyrkan tillvara i den nya. I de karga områden som 
bebyggdes först efter medeltiden, t. ex. i Bergslagen 
och i Norrland, blev också socknarnas första kyrkor
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Träkyrkor uppförda i 
Sverige under 1600- och 
iyoo-talet. Sockenkyrka- 
projektet Riksantikvarie
ämbetet 1999.

1600-talet
• Bevarad kyrka
• Försvunnen kyrka

byggda i trä, det hantverk som invånarna i de nybil
dade församlingarna behärskade.

I områden med många bevarade träkyrkor har 
man under 1800-talets rivnings- och nybyggnadsvåg 
av någon anledning ofta valt att behålla de gamla trä
kyrkorna. En förklaring kan vara att det i dessa byg
der inte har skett någon mer omfattande ekonomisk 
eller befolkningsmässig expansion under perioden.

Tyvärr saknas uppgifter om hur och när ett stort

antal träkyrkor har försvunnit. Ju längre tillbaka i 
tiden desto besvärligare är källäget. Av de 227 kända 
försvunna kyrkorna finns det för drygt 190 kyrkor 
ungefärliga eller exakta uppgifter om när de för
svann. I cirka hälften av fallen är det dessutom känt 
om de revs eller brann. Under 1700-talet försvann, 
såvitt känt, 87 träkyrkor från 1600- och 1700-talet 
genom bränder eller rivningar. Under nästa århun
drade minskar siffran något till 83. Under 1900-talet
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■ Finland
■ Norge
■ Sverige

Bevarade träkyrkor i Finland, Norge och Sverige byggda 1600-1800. 
Diagram Henrik Lindblad.

försvann betydligt färre; zz träkyrkor revs eller 
brann.

I början av 1700-talet brändes ett tiotal kyrkor av 
ryssarna i samband med kriget. De flesta träkyrkor 
förefaller dock ha försvunnit genom rivningar. Näst
an dubbelt så många rivna som brända kyrkor är 
kända. Många av de träkyrkor som revs under föl
jande decennier ersattes med nya kyrkor av trä. Sam
mantaget restes mer än 180 träkyrkor, många i ny
bildade, främst norrländska församlingar, varför det 
totala antalet träkyrkor alltså ökade kraftigt under 
1700-talet. Enbart under 1790-talet byggdes så 
många som 35 nya träkyrkor.

Under 1800-talet minskade bränderna i antal och 
proportionellt sett revs betydligt fler kyrkor än 
under föregående århundrade. Rivningarna skedde 
som en följd av behovet av större kyrkor i allt folk- 
rikare församlingar, men också i samband med att 
ändrade arkitektoniska ideal, t. ex. de nyklassicisis- 
tiska, påverkade kyrkobyggandet. Rivningsvågen 
under det senare 1800-talet kan också ha berott på 
att många kyrkor förfallit på grund av en lång tids 
bristande underhåll.

Av 1900-talets zz försvunna träkyrkor revs åtta, 
övriga har brunnit ned. Sju av de rivna ersattes med

nya kyrkor under det första kvartsseklet, medan den 
sista - 1700-talskyrkan i Kila i Sörmland - revs så 
sent som 1963. De senaste träkyrkorna som gått för
lorade är Ransäters kyrka i Värmland (uppförd 
1668-7Z), vilken brann ned till grunden år 1984, 
samt Sura gamla kyrka i Västmanland (påbörjad 
1671) som brann 1998. Bäcka by medeltida kyrka i 
Småland med rik 1700-talsinredning brändes ner 
sommaren zooo.
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Statistik och sammanställningar bygger på projektets 
genomgång av befintlig litteratur, förtecknad i övriga 
kapitel, samt av de register och databaser som upprät
tats vid Museiverket och Finlands kyrkor i Helsingfors, 
Kirkeregistrene i Det antikvariske arkiv, Riksantikva
ren i Oslo och Norsk institutt for kulturminneforskning 
(niku) i Oslo, samt i Riksantikvarieämbetet och Sveri
ges Kyrkor med Projektet Sockenkyrkorna. Kulturarv 
och bebyggelsehistoria, Stockholm. Här anges endast i 
kapitlet citerade källor samt ett par översiktsverk som 
inte nämnts annorstädes.

Lindberg, Carolus, Finlands kyrkor, Helsingfors 1935. 
Suomen kirkot ja kirkkotaide 2, Lieto 1980.
Våra kyrkor, Klarkullens förlag, Västervik 1991.
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Trettiosex träkyrkor

I detta kapitel presenteras tolv timrade 
kyrkor från varje land, Finland, Norge 
och Sverige. De har valts som represen
tativa exempel från de två seklerna 1600- 
1800 och visar mångfalden i utformning 
och utsmyckning i de tre länderna. Kyr
korna beskrivs av Marja Terttu Knapas, 
Ola Storsletten och Henrik Lindblad 
efter en enhetlig mall i en kortfattad text 
där kyrkornas byggnadshistoria och 
karakteristiska drag framhålls. Varje 
uppslag illustreras med planritning i 
skala 1:500 samt fotografier av exteriör 
och interiör. Planritningarna är förenk
lade renritningar efter uppmätningar av 
kyrkornas nutida utseende eller motsva
rande material ur Museiverkets, niku:s, 

Riksantikvarens och Riksantikvarieäm
betets arkiv. Planerna återges så att norr 
alltid är vänt uppåt i bilden.

De utvalda kyrkorna markeras dels på 
en nordisk karta, dels på kartor över 
varje land, de senare med aktuella land- 
skaps/fylkes-gränser.

Petäjävesi kyrka från iy6o-talet. Foto Kari 
Hakli, Finlands arkitekturmuseum.
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1 Nyland
2 Egentliga Finland
3 Östra Nyland
4 Satakunta
5 Egentliga Tavastland
6 Birkaland
7 Päijänne-Tavastland
8 Kymmenedalen
9 Södra Karelen

10 Södra Savolax
11 Norra Savolax
12 Norra Karelen
13 Mellersta Finland
14 Södra Österbotten
15 Österbotten
16 Mellersta Österbotten
17 Norra Österbotten
18 Kajanaland
19 Lappland
20 Åland
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FINLAND - TOLV TRÄKYRKOR

Marja Terttu Knapas

Larsmo kyrka i Österbotten, i sin 
närmaste omgivning. Foto Hannu 
Puurunen 1973, Museiverket.

Att välja ut tolv typiska exempel bland de 139 trä
kyrkorna i Finland som är bevarade från 1600- och 
1700-talen har varit både svårt och lätt: svårt var att 
utöver ödekyrkorna finna sådana kyrkor som beva
rats utan större arkitektoniska förändringar eller 
senare ombyggnader.

Kännetecknande för 1600-talets byggnadssätt är 
blockpelarkyrkan, en konstruktion som återgår på 
en överföring av stenbyggandets formvärld till trä 
under senmedeltiden. Till blockpelarkyrkorna, t. ex. 
i Torneå, ansluter sig ofta ett högt västtorn, avsett 
också som landmärke för sjöfarande. Kyrkotypen 
var mycket utbredd särskilt i norra Österbotten och 
en under århundraden beprövad konstruktion. En 
förlängning eller utvidgning av blockpelarkyrkorna 
var relativt lätt att genomföra, vilket exemplet från 
Vörå kyrka visar.

Mot slutet av 1600-talet införs med 
förebilder i Stockholm en ny kyrkotyp, 
korskyrkan, som under 1700-talet och 
ända till mitten av 1800-talet blir den 
nästan allenarådande planformen. Kors- 
kyrkorna har ett enkelt och anspråks
löst yttre, som oftast inte utåt avslöjar 
interiörernas arkitektoniska värden eller 
de djärvt sammanhållna valvkonstruk
tionerna. Ett framstående exempel på 
denna kyrkotyp och dess väsen är Petä
jävesi kyrka.

Korskyrkan kunde uppträda med 
raka, likformade korsarmar eller med 
avfasade yttre hörn såsom i Kiminge, 
med avfasade inre hörn eller med båda
dera, med sammanlagt 2.4 knutar. Kyr
korna i östra Finland, här företrädda av 
Kiihtelysvaara och Lemi, har utåt av

smalnande korsarmar, som framhäver korsmittens 
centraliserade rum. Idensalmi kyrka är ett exempel 
på de stora dimensioner, som kyrkorna i de vid
sträckta moderförsamlingarna krävde. Samtidigt är 
denna kyrka ett första och bestående exempel på en 
lyckad restaurering från 1920-talet, en tid då man 
ännu allmänt såg ned på träkyrkorna i antikvariskt 
avseende. Den folkligt präglade variant av klassicis
tisk träarkitektur som möter i Larsmo kyrka ligger 
nära den akademiska byggnadskonst som rikets cen
tralforvaltning i Stockholm kraftigt understödde.

Vid sidan av korskyrkorna förekommer som en 
särskild plantyp salkyrkan med västtorn, med lägre 
tillbyggnader på långväggarna, som är öppna mot 
kyrksalen och ger ett intryck av korskyrka: kyrkor
na i Nykarleby och Keuruu företräder denna typ.
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VÖRÅ KYRKA, ÖSTERBOTTEN

Den första kyrkan i Vörå (fi. Vöyri) kustsocken norr 
om Vasa torde ha byggts på 1490-talet, då Vörå blev 
en självständig församling. Byggnadsmaterial som 
återanvänts i den nuvarande kyrkan ger vid handen 
att den var en s.k. österbottnisk blockpelarkyrka. 
Denna kyrka tillbyggdes åren 1519-22 med en sak
ristia av sten.

Den nuvarande kyrkan uppges vara byggd 1626- 
27 på den gamla kyrkans plats, så att stensakristian 
kvarstod som sakristia för den nya kyrkan. Kyrkan 
är en blockpelarkyrka med två pelarpar. Bägge lång
väggarna har timrade stockpelare vid de ställen där 
väggtimrets längd skulle kräva skarvar. Västtornet 
har en hög spira och är timrat i förening med västra 
gaveln.

Kyrkan utvidgades till korskyrka år 1777 enligt 
planer av byggmästaren Matts Honga (1713-77). 
Långhuset kapades av på mitten och dess östra del,

ett pelarpar och kortravén flyttades 12 meter mot 
öster, så att nya korsarmar kunde tillfogas i kyrkans 
mitt. Stensakristian revs och en ny timrades i vin
keln mellan norra och östra korsarmen. De gamla 
takstolarna bevarades och de nya korsarmarna fick 
liknande takstolar, dock av grövre virke. Fönstren i 
kyrkans äldre del förstorades och gjordes rundbå-
giga.

Vid utvidgningen täcktes korsarmarna med nya 
tunnvalv som möter varandra i korsmitten med 
smala avfasningar. Överst ligger en tämligen stor, 
infälld åttkant. På 1780-talet utförde konterfej aren 
Thomas Kempe kring korfönstret en målad altar- 
uppsats med Kristi förklaring ovanför fönstret och 
två kvinnofigurer. Bilderna är infattade i målade 
ramar med bågar och voluter. En ny predikstol an
skaffades år 1794, tillverkad i byggmästaren Jakob 
Rijfs verkstad.

Kyrkan (ovan t. h.) är en 
kombination av en block
pelarkyrka från 1600-talet 
och en rymlig korskyrka 
från iyoo-talet, med skulp
tur och altarskåp från 
medeltiden och målningar 
från iyoo-talet kring kor
fönstret. Foto Martti 
jokinen, Museiverket.

Klockstapeln från år iyoz 
intill kyrkan är av s. k. öster
bottnisk typ, med fyrkantig 
nedre våning och klockvå- 
ning samt åttkantig lanter- 
nin. Foto Åke Lillas, Vörå 
församling.
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Vid senare reparationer har fönstren utvidgats 
nedåt och de första kaminerna anskaffades till kyr
kan i slutet av 1890-talet. År 1908 täcktes kyrkans 
ytter- och innerväggar, valv och bindbjälkar med 
liggande pärlspontpanel och bänkarna förnyades.

Kyrksalen och den fasta inredningen har fått 
sitt nuvarande utseende vid en restaurering åren 
1958-59. Innerväggarna kläddes på nytt med stå
ende panel, predikstolen och de medeltida skulp
turerna restaurerades.

Kyrkan är den äldsta av de bevarade träkyr
korna i Finland och även den äldsta bevarade av de 
blockpelarkyrkor som utvecklats i Österbotten re
dan vid medeltidens slut. Bland inventarierna finns 
ett stort antal medeltida skulpturer, bl. a. ett kruci
fix och ett altarskåp med bilder ur S:a Annas liv.

REFERENSER

Pettersson, Lars, Kyrkor och klockstaplar i svenska 
Österbotten, Svenska Österbottens historia V, Vasa 
1985.

Kyrkans plan visar hur de nya korsarmarna i norr och 
söder är infogade i den äldre blockpelarkyrkans mitt.
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TORNEÅ KYRKA, LAPPLAND

Den första kyrkan i Torneå (fi. Tornio) stad, som 
grundats år 1621 längst uppe i Bottniska viken, 
byggdes i mitten av 1640-talet. Kyrkan, som var en 
långkyrka med västtorn, brann efter ett blixtnedslag 
år 1682. Den nuvarande kyrkan började byggas hös
ten 1684 efter att konungen beviljat församlingen 
kollekthjälp, under ledning av Matts Josefsson Här

ma, känd som kyrkobyggare i norra Österbotten. 
Den första gudstjänsten hölls i kyrkan i juli 1688, då 
kyrkan även fick sitt namn efter änkedrottningen 
Hedvig Eleonora.

Kyrkan är en långkyrka med tre par blockpelare. 
Sakristian och förstugan är lägre än långhuset och 
deras väggar är anslutna till de två östligaste block
pelarna. Kyrkans spåntak är lagt i rombmönster. Det 
höga västtornet, som också tjänstgjorde som land
märke för stadsborgarnas talrika handelsfartyg, är 
timrat i anslutning till den västra väggen. Tornet har 
en hög åttkantig spira. De små runda fönstren överst 
i tornspiran har upptagits år 1695 då kung Karl XI 
vid sitt besök i staden betraktade midnattssolen från 
kyrktornet.

Långhusets takstolar är resta med tanke på ett 
tunnvalv, men de målningar som förärades till kyr
kan gjorde att välvningen ändrades till spegelvalv. 
Målningarna i korvalvet, som sannolikt är utförda 
av målaren Lars Gallenius från Uleåborg år 1688, 
återger evangelisterna och gestalter från Gamla Tes
tamentet samt händelser ur Jesu historia. I det föl
jande valvet dominerar flikig akantus och lager
kransar målade i grisaille.

Kyrkans fasta inredning färdigställdes i början av 
1700-talet under ledning av snickaren Nils Jakobs
son Fluur, som arbetade på bägge sidor av den nuva
rande riksgränsen mellan Finland och Sverige. I hans 
predikstol kombineras broskverk, akantus, vinran
ker, spiralvridna och raka kolonner. Korskrankets 
grind är flankerad av två pyramider, dörren till 
sakristian och fönstret intill predikstolen har orna- 
menterade ramverk. För deras målning svarade den 
danskfödde konterfejaren Diedrich Möllerum.

Kyrkans höga västtorn var inte avsett för klockor. De 
hänger i en särskild klockstapel, uppförd år 1687 av 
kyrkans byggmästare Matts Härmä. Stapelns åttkantiga 
undervåning bildar en genomgångsport till kyrkogår
den. Foto P.O. Welin 1961, Museiverket.
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Interiören mot altaret. Den ursprungliga bänkinredningen har slutna kvarter. Bänk
dörrarnas målningar med olika trädmotiv och de målade pelarna med vinrankor på 
väggarna är från 1730-talet, då väggarna fick stående panel. Foto P. O. Welin 1961, 
Museiverket.

Kyrkans och klockstapelns yttre är väl bevarade 
och de senare förändringarna, den liggande bräd- 
panelen och den vita färgen som har varit typisk för 
de nordösterbottniska städerna, har tillkommit på 
1870-talet. Kyrkans interiör har undgått de kring se
kelskiftet 1900 vanliga ombyggnaderna. Kyrkan re
noverades 1974-75, varvid de tekniska installatio
nerna förnyades och målningarna konserverades.

Kyrkan är ett praktfullt exempel på den luther
ska kyrkointeriören i sin ideala form, sådan den 
hade utvecklat sig vid den karolinska tidens slut.

REFERENSER

Pettersson, Lars, Tornion kirkko ja tapuli, Oulu 1986.
Kyrkan med sina tre pelarpar är den största av de 16 
ännu bevarade blockpelarkyrkorna i Finland.
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SNAPPERTUNA KYRKA, NYLAND

Snappertuna kyrka som ligger nordväst om Ekenäs 
stad i närheten av Raseborgs slottsruiner är en av de 
få träkyrkor som byggts i den nyländska kustbyg
den.

Kustbyarnas invånare i Karis medeltida moder
församling byggde under iéoo-talet ett eget predi- 
kohus för att underlätta kyrkogången. Landhöj
ningen hade avskurit deras naturliga vattenleder till 
moderkyrkan och landvägen var lång och besvärlig.

Den nuvarande kyrkan är byggd år 1689 på 
samma backe där det oansenliga predikohuset stod. 
Genom en testamentarisk donation kunde försam
lingen bekosta de tolv timmermän som behövdes för 
arbetet med den lilla korsformade kyrkan. De västra 
och norra korsarmarna försågs med läktare.

Något mer än hundra år senare förbättrades kyr
kan under ledning av byggmästaren Erik Knapsberg 
från det närbelägna Svartå bruk med en ny stenfot

och den förhöjdes med 7-8 stockvarv. Samtidigt 
välvdes kyrkan, fönstren gjordes sinsemellan lika 
stora och i södra korsarmen byggdes en ny sakristia 
och läktare, fönster upptogs till alla tre läktarna. 
Kyrkan hade också en inre kupol, som senare har 
täckts över med bräder. Den yttre brädfodringen i 
empirestil och förstugorna är från 1860-talet.

Kyrkans predikstol, en oljemålning med Kristi 
pinoredskap och målningarna på de västra och 
norra läktarskranken har utförts vid 1700-talets 
början av bygdemålaren och församlingens klocka
re Gustaf Graan. På det västra läktarskranket har 
han avbildat de sedvanliga apostlarna, på det norra 
däremot den rena evangeliska lärans försvarare, re
formatorerna Luther och Melanchthon samt refor
mationens föregångare, tjecken Johan Huss samt 
florentinaren Savonarola. De flankerar en bild av 
jungfru Maria.

Ovan t. b. Predikstolen och 
norra läktarens målningar 
bl. a. Huss och Savonarola 
hör till kyrkans första bygg- 
nadsskeden från slutet av 
1600-talet. De förstorade 
korfönstren och valvet är 
omkring hundra år senare. 
Foto Vidar Lindqvist 1999.

Den i slutet av 17oo-talet 
förhöjda kyrkan och den 
rätlinjiga klockstapeln är väl 
anpassade till bebyggelsen 
och landskapet i den små- 
kuperade ådalen. Foto Vidar 
Lindqvist 1999.
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Altartavlan, Kristi korsfästelse, är utförd år 1841 
av J.E. Lindh och donerad av hovrådet B.E. Inberg, 
överhovapotekare i S:t Petersburg.

På kyrkogården finns ett gravkapell som översten 
Robert Montgomery har låtit bygga för sin år 1778 
avlidna första hustru Anna Sibylla von Stalbourg. 
Klockstapeln är av sydvästfinsk typ med lökkupol, 
den är uppförd av byggmästaren Anders Takolander 
från Fagerviks bruk år 1776.

Snappertuna hör till de äldsta korskyrkorna i 
Finland från 1600-talets senare hälft och själva 
kyrkbacken med den närliggande prästgården är en 
av landets bäst bevarade kyrkliga miljöer.

REFERENSER

Rask, Henry, Snappertuna. En kustbygds hävder, del 1, 
Forntid-1809, Ekenäs 1991.

Riska, Tove, Sanningsvittnen m.m. i Snappertuna kyrka, 
Iconographisk post 2./1991.
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Kyrkans plan representerar den ursprungliga korskyr- 
kan från slutet av 1600-talet.
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NYKARLEBY KYRKA,OSTERBOTTEN

Den första kyrkan i Nykarleby (fi. Uusikaarlepyy), 
som ligger vid mynningen av Lappo å och fick stads- 
rättigheter år 1617, byggdes kring åren 1607-10. 
Kyrkan hade en rektangulär plan med blockpelare 
och utbyggdes med ett tresidigt kor före 1600-talets 
mitt. Stockväggarna och valven försågs med mål
ningar på 1630-talet.

Kyrkan blev för liten för församlingen i början av 
1700-talet. Den nuvarande kyrkans stomme timra
des av en okänd byggmästare år 1708. I golvkon
struktionerna utnyttjades med målningar prydda 
väggstockar från den tidigare kyrkan och valvbräder 
användes till brädläggningen under den nya kyrkans 
vattentak. Tornspiran uppfördes av byggmästaren 
Johan Knubb från Vörå år 1730. Korsarmarna som 
öppnar sig mot kyrksalen är något lägre än långhu
set. Kyrkan har ett jämnt rundat valv och ett brant 
stigande avvalmat tak.

Innerväggarna »spjälkades«, d.v.s. man slätbila- 
de och tätade springorna, samt vitlimmades åren 
1749-51, då också altaruppsatsen och predikstolen

tillverkades. Målaren Daniel Hjulström, som nyli
gen hade flyttat över till Finland från Linköping 
dekorerade kyrksalens tunnvalv med målningar. I 
valvets mitt ser man bland moln och basunänglar 
Fredrik i:s monogram med texten Anno 1749 Vivat 
Frideric. Draperimålningarna kring fönstren härrör 
från samma tid. På västväggen ovanför läktaren 
målades år 1759 en stor lagerkrans och på dess band: 
Sanct’ Birgitta är mitt namn, Ky rekan uti Carlby Nya, 
Jesus fägne i Sin Famn, Sjiälar utafStad och byar, Hvil- 
ka här sin Gudstjenst giöra. Varder nådigt them bön
höra. Kyrkan har en 8-stämmig orgel av Anders Telin 
från år 1768 som hör till de äldsta i Finland.

Åren 1803-04 tillverkade byggmästaren Jakob 
Rijf nya dörrar och fönster för kyrkan. I mitten av 
1800-talet fodrades den utvändigt med liggande 
spontad panel och målades gul, pilastrarna och 
andra detaljer fick vit pärlfärg. Kyrkan och klock
stapeln undgick såsom nästan enda byggnader den 
stora stadsbranden 1858. Väggarna och inredningen 
vitmålades år 1881.

Överst på kyrkans 
västtorn sitter den 
högmodiga kyrktup- 
pen som blivit känd 
från en saga med 
samma namn av 
Zachris Topelius. 
Kyrktuppen är köpt 
i Stockholm år 1730. 
Klockorna är upp
hängda i en särskild 
klockstapel nordväst 
om kyrkan, byggd år 
1702. Foto Martti 
Jokinen 1993, Musei- 
verket.
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Kyrkointeriören präglas av valvens molnformationer och draperimålningarna kring 
fönstren. De många ljusstakarna och ljuskronorna i mässing är donationer av sta
dens handelsborgare. Foto P. O. Welin 1976, Museiverket.

År 1889 bekläddes kyrkans yttertak med 
galvaniserad plåt, en ny stenfot gjordes av 
huggen granit och kyrkan försågs med dub
bla fönster och kaminuppvärmning. Kyr
kan restaurerades 1928-29 under ledning 
av arkitekt Rafael Blomstedt. Målningarna 
konserverades år 1963, då kyrkan fick el
värme. Belysningen förnyades år 1988.

Nykarleby kyrka och dess inredning och 
inventarier är ett representativt exempel på 
hur handelsborgerskapet och skeppsredar
na har byggt, underhållit och förskönat sin 
egen församlingskyrka.

REFERENSER

Pettersson, Lars, Kyrkor och klockstaplar i 
svenska Österbotten, Österbottens historia V, 
Vasa 1985.

Salkyrkan med tresidigt kor har korsarmar som är något lägre än 
långhuset och öppnar sig mot kyrksalen. Uppmätning av Raimo 
Parko, Pettersson 1985.
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KEURUU GAMLA KYRKA, MELLERSTA EINLAND

Keuruu kyrka ligger väster om staden Jyväskylä, i 
den sjörika trakten i mellersta Finland. Den på 1620- 
talet grundade kapellförsamlingen blev självständig 
antagligen redan på 1630-talet. Församlingens två 
tidigare kyrkor har varit belägna inom samma kyr
kogård där den nuvarande kyrkan byggdes åren 
1756-58 under ledning av den sydösterbottniske 
byggmästaren Anders Flakola (1709-77). Kyrkan är 
en salkyrka med västtorn, med korsarmar som är 
lägre än långhuset. Koret har en tredelad avslutning. 
Kyrkklockorna är upphängda i ett smalt och högt 
västtorn, som till sin övre del påminner om den 
österbottniska klockstapeltypen. Kyrkans dörrar 
har öppna farstukvistar, därtill ingår i kyrkogårds
muren två stigluckor med brädtak. Kyrkans branta 
spåntak är lagt i rombmönster. Till sin grundplan 
påminner kyrkan om den femtio år äldre kyrkan i 
Nykarleby.

Kyrksalen är täckt med ett tämligen flackt tunn
valv. Sakristian har ursprungligen varit belägen un

der kvinnoläktaren i norra korsarmen. Kyrkans 
fasta inredning med väst- och nordläktare och bän
kar är den ursprungliga. Altaruppsatsen tillverkades 
av byggmästaren och snickaren Matts Åkerblom år 
1776 och predikstolen av hans systerson och lärling 
Matts Åkergren år 1785, bägge skickliga kyrkobyg- 
gare. Kyrkan målades också invändigt på 1780-talet. 
Valvets molnformationer, valvfotens rocailler och 
blomrankorna på bindbjälkarna är utförda av må
larmästaren Johan Tilén, liksom de bibliska figur
målningarna på västra och norra läktarskranken.

Kyrkan fick sin nuvarande yttre brädfodring år 
1819. Åren 1831-32 förenades den tidigare sakristi
an med kyrkan och en ny åttkantig sakristia byggdes 
öster om koret. Vid samma reparation uppfördes en 
läktare i södra korsarmen och kyrkans fönster för
storades nedåt.

Kyrkan togs ur ordinarie bruk år 1892 efter att 
församlingens nya tegelkyrka stod färdig. År 1901 
hade församlingen redan fattat beslut om kyrkans
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Interiören (ovan t. b.) bar 
en välbevarad ålderdomlig 
prägel från slutet av 1700- 
talet. Foto P. O. Welin 1984, 
Museiverket.

Övre delen av kyrkans väst
torn är av samma typ som 
de österbottniska klocksta
plarna med fyrsidig klock- 
våning och åttkantig lanter- 
nin. Foto P. O. Welin 1961, 
Museiverket.
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rivning, men domkapitlet upphävde 
detta. Kyrkan istandsattes och målning
arna restaurerades på 1920-talet. Senast 
har den restaurerats åren 1993-96, då 
också målningarna har konserverats.

Kyrkans måleriska och rikt artikule
rade yttre och den välbevarade inred
ningen med eleganta rokokomålningar 
ger kyrkan ett drag av lantlig praktfull
het som är sällsynt i 1700-talets socken
kyrkor i Finland.

REFERENSER

Pettersson, Lars, Kirkkojen rakentaminen 
1800-luvun alkukymmenille, Ars Suomen 
taide 4,1989.

Knapas, MarjaTerttu, Keuruun vanha kirkko. 
Keuruun ja Pihlajaveden kirkot, Suomen 
kirkot - Finlands kyrkor 21, Museiverket 
1998.

Kyrkan är en salkyrka med korsarmar som är lägre än långhuset. 
Den åttkantiga sakristian vid korväggen är ett tillägg från 18to
talets början.
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KIIHTELYSVAARA KYRKA, NORRA KARELEN

Kiihtelysvaara socken hör till det område som först 
efter freden i Stolbova 1617 anslöts till Sverige. Ett 
lutherskt församlingsliv utvecklades så småningom 
under 1600-talets lopp, den ursprungligen grekisk
ortodoxa befolkningen bytte antingen religion eller 
flyttade över gränsen till Ryssland. Den första 
kapellkyrkan i Kiihtelysvaara, som hörde till Toh
majärvi moderförsamling, uppfördes i slutet av 
1600-talet.

De nuvarande kyrkan har ett väl synligt läge på 
en höjd, mitt i kyrkbyn vid en vägkorsning. Den 
byggdes sommaren och hösten 1769 och slutfördes 
följande år under ledning av den unge byggmästaren 
Henrik Häger (1748-1813). Kyrkan är liten och 
korsformad, med utåt starkt avsmalnande korsar-

mar. I mitten av det höga mönstrade spåntaket reser 
sig ett åttkantigt spånklätt torn. Ingångarnas förstu
gor är från 1830-talet och brädfodringen i empirestil 
från 1850-talet.

Kyrkan målades invändigt första gången 1831. 
Målarmästaren Samuel Elmgren målade både altar
tavlan (Nedtagningen från korset), draperier på kor
väggarna och på korets norra och södra väggar 
runda molnkompositioner kring Treenigheten med 
Guds allseende öga i mitten. På de samtidigt byggda 
läktarnas skrank i korsarmarna målade han skick
ligt illusoriska balustrar.

I början av 1900-talet diskuterade församlingen 
att ersätta sin gamla träkyrka med en kyrka av sten, 
men stannade slutligen för ett iståndsättande av den

Kyrkans yttre brädfodring 
i empirestil skapar en före
ställning om en rappad 
stenbyggnad, vilket under
stryks av den kraftigt pro
filerade taklisten. Foto 
M. T. Knapas 1999, Musei- 
verket.
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Kyrksalen, dess målningar och draperier samt altaruppsatsen från 
1830-talet återspeglar hantverksmästarnas stiluppfattningar. Vid 
korets södra vägg mitt emot predikstolen finns en klockarstol var
ifrån klockaren ledde sången, ett ofta förekommande inslag i kyr
korna före orglarnas tid. Foto P. O. Welin 1983, Museiverket.

gamla. Kyrkan renoverades 1931, då dess innerväg
gar och valv täcktes med panel och sakristian i östra 
korsarmen ersattes med en ny församlingssal. Kyr
kans målningsdekor togs fram vid en restaurering 
1967.

Klockstapeln intill kyrkan förstördes vid ett 
blixtnedslag år 1813. Den nuvarande nygotiska 
klockstapeln från år 1856 har i början av 1930-talet 
förnyats till sin övre del, så att den påminner om kyr
kans spetsiga mittorn.

Den lilla kyrkan är den äldsta bevarade kyrkliga 
byggnaden i hela Norra Karelen.

REFERENSER

Kiihtelysvaara ennen ja nyt, Jyväskylä 1979.
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Kyrkan företräder en korskyrkotyp med utåt kraftigt 
avsmalnande korsarmar. Planformen ingår i en stark 
östfinsk tradition. Den övertogs av kyrkans byggmästa
re, som härstammade från Tavastland — ett område där 
mindre kyrkor vanligen uppfördes som salkyrkor.
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KIMINGE KYRKA, NORRA ÖSTERBOTTEN

Invånarna vid Kiminge älv, som rinner ut i Bottnis
ka viken norr om staden Uleåborg, byggde efter att 
ha fått vederbörligt tillstånd en egen kyrka som 
invigdes i juli 1761. Den uppfördes under ledning av 
kyrkobyggmästaren Matts Honga enligt hans eget 
förslag. Kiminge (fi. Kiiminki) upphöjdes till kapell
församling år 1781 och till självständig församling

tidigare byggda Overtorneå kyrka i 
Sverige. Spåntaket i Kiminge är där
emot betydligt flackare.

Kyrksalen är täckt av tunnvalv, 
och i deras skärningspunkt över 
korsmitten ligger en »himlarundel«, 
motsvarande en opaion-öppning. 
Kring korsmitten löper bindbjälkar, 
av två stockars höjd. Innerväggarna 
är utan brädfodring. Sakristian är 
belägen bakom korväggen i östra 
korsarmen, och väggen pryds av en 
altartriptyk i rokokoram, utförd i 
limfärg av Mikael Toppelius, den 
mest kända kyrkomålaren i Öster
botten, troligen i slutet av 1760- 
talet. Mittpartiet avbildar Jesus i 
Getsemane, sidobilderna Kopparor
men och den korsfäste Jesus. Ovan
för dörrarna till sakristian ses Mo
ses och översteprästen Aron.

Fönstren förstorades på 1840- 
talet, då man också insatte nya bän
kar. Den yttre brädfodringen förny
ades år 1866 till liggande och ersat
tes igen med stående panel år 1954. 
År 1964 installerades varmluftsin-

1858. Klockstapeln invid kyrkan, en s.k. österbott
nisk renässansklockstapel från år 1777, är byggd un
der ledning av byggmästaren Bengt Paso (1741-93) 
från orten.

Kyrkan har korsplan med avfasade yttre hörn, 
d.v.s. korsarmarna har en tresidig avslutning. Grund
planen är densamma som i den närmare trettio år

SfesIÉIsS

Klockstapeln är av renodlad österbott
nisk typ och harmonierar med kyrkan. 
Foto Istvån Racz, Finlands arkitektur
museum.
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Interiören med vita släta stockväggar och en målad 
triptyk i stället för altartavla är ljus och stämningsfull. 
Foto Martti Jokinen 151517, Museiverket.

blåsning och dubbla fönster i kyrkan. Spåntaken 
förnyades 1968-69 och värmesystemet 1974, däref
ter konserverades målningarna 1978. Orgelläktaren 
utvidgades 1985.

Kyrkan och klockstapeln ligger omgivna av gam
mal tallskog och helheten är ett välbevarat, vackert 
och stilrent exempel på kyrkobyggnadskonsten i 
norra Österbotten under 1700-talet.

REFERENSER

Pelkonen, Hannu, Kiimingin seurakunnan historia, Kuu
samo 15181.

Den likarmade korskyrkans yttre knutar är avfasade, 
vilket gör att korskyrkan får en grundplan med sam
manlagt 20 knutar.
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PETÄJÄVESI GAMLA KYRKA, MELLERSTA FINLAND

Petäjävesi kyrka ligger i norra delen av Päijänne 
insjösystem nära Jyväskylä stad i Mellersta Finland. 
Bönderna i Petäjävesitrakten, som lydde under 
Jämsä stora moderförsamling, byggde sitt första 
predikohus på 1720-talet. Samtidigt fick de också 
tillstånd att begrava sina anhöriga invid predikohu- 
set. Den första klockstapeln byggdes på 1740-talet.

Den nuvarande kyrkan uppfördes på predikohu- 
sets plats åren 1763-64 under ledning av byggmäs
taren Jakob Klemetsson Leppänen, på 1760-talet 
verksam som sockensnickare i Laukaa. Leppänen 
antas ha gått i lära hos Arvid Junkkarinen från Lep
pävirta, en äldre kyrkobyggare som redan uppfört 
kyrkor av samma typ och med samma valvkon
struktion som i Petäjävesi.

Kyrkan är en nästan likarmad korskyrka. Ytter
taket är brant och avvalmat i korsarmarna. Mitt på

taket över korsmitten står en stor spånklädd spira 
med lökformigt rundad fot.

Klockstapeln i väster är genom en låg gång före
nad med kyrkan. Den byggdes i början av 1820-talet 
av kyrkobyggarens sonson Erik Jakobsson Leppä
nen. Klockstapelns nedre våning bildar ingång till 
kyrkan. I dess hörn finns fyra timrade förvaringsut- 
rymmen, ett av dem inrymmer trappan till övervå
ningen. Mittutrymmet har korsformad plan; kor
sarmarna avsmalnar utåt. I taket finns en cirkelrund 
lucka av radiellt lagda bräder, blåmålad som himla
valvet. Genom luckan hissades kyrkklockorna upp.

Kyrkorummets korsarmar är täckta av höga 
tunnvalv och över korsmitten finns en flersidig in- 
nerkupol. Valvens »täljda« breda bräder och kyrko
rummets väggar och valv är omålade. Endast täck
ribborna vid valvbrädernas fogar och väggarnas

Kyrkans tjärade 
stockväggar är utan 
brädfodring, spånta
ket är brant. Endast 
klockvåningen på det 
år 1820 byggda tor
net är målad i klara 
oljefärger. Foto Kari 
Hakli, Finlands 
arkitekturmuseum.
Se även s. 43.
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Interiör mot altaret. Korsarmarna har 
höga tunnvalv och korsmitten kröns av 
en åttkantig kupol. Endast valvens täck
ribbor och bindbjälkarnas inskurna orna
ment är dekorerade med röd slamfärg. 
Foto P. Kaarto 1979, Museiverket.

bindbjälkar har enkla ornament, måla
de med rödmylla. Inredningen har be
varats nästan oförändrad och bänkar
na har fått en mattglänsande patina. 
Golvet är gjort av väggstockar från det 
äldre predikohuset. Predikstolen, som 
uppbärs av en Kristofferstaty, är lika 
gammal som kyrkan. Altartavlan, Den 
Heliga nattvarden, är från år 1843.

I samband med en reparation på 
1820-talet flyttades sakristian, som 
ursprungligen låg i norra korsarmen, 
till en ny tillbyggnad mot öster. Samti
digt förstorades kyrkans fönster till sin 
nuvarande storlek.

Kyrkan togs ur bruk 1879 när för
samlingen uppförde en ny kyrka på 
andra sidan kyrksundet. Klockorna 
fick bli kvar i klockstapeln i den gamla 
kyrkans klockstapel och kyrkogården 
användes som begravningsplats. Detta 
räddade också kyrkan från rivning i 
början av 1900-talet. Dess värde upp
täcktes och den istandsattes första 
gången i slutet av 1920-talet.

Petäjävesi gamla kyrka har 1994 
införts på Unescos Världsarvslista som 
ett unikt byggnadsminne över nordisk 
träkyrkoarkitektur.

REFERENSER

Pettersson, Lars, Petäjäveden vanha kirk
ko, Keski-Suomi 8,1986.

Till sin grundplan är kyrkan en likarmad 
korskyrka. Sakristian öster om koret och 
klocktornet, som med en smal gång är 
förenat med kyrkan, är båda byggda på 
1820-talet.
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PURMO KYRKA, OSTERBOTTEN

Purmoborna som hörde till Pedersöre stora försam
ling nära staden Jakobstad vid Bottniska viken kla
gade över sin besvärliga färd till moderkyrkan såväl 
vinter som sommar »genom älv och havsjö«. År 
1771 beviljades de kapellrättigheter och tillstånd att 
bygga en egen kyrka.

Kyrkobyggnaden påbörjades redan samma höst 
och följande år stod den lilla likarmade korskyrkan 
färdig. Korsarmarnas yttertak är avvalmade och 
takspånen är lagda i rombmönster. Från takåsarnas 
skärningspunkt reser sig en åttkantig lanternin i två 
avsatser med karnissvängda takfall och en spira. 
Den lägre sakristian ligger i vinkeln mellan norra 
och östra korsarmen. I kyrksalen är korsarmarnas 
höga tunn valv avrundat brutna. Valven övergår i 
varandra med tämligen smala avfasningar, som möts 
över mittkvadraten i en infälld rundel med en för
gylld sol.

Om kyrkans byggmästare har inga uppgifter 
bevarats, men som upphovsman har framförts an
tingen byggmästaren Matts Honga, som byggde en 
kyrka i grannsocknen Esse år 1770, eller byggmäs
taren Anders Hakola, den senare särskilt med hän
visning till bindbjälkarnas ålderdomliga konsoler 
och spåntakets mönster. Gunnar Rønningens under
sökning av kyrkans takstolar talar för det senare 
alternativet (s. 165).

Kyrkans runda predikstol och altarskranket är 
båda något moderniserade kopior av dem som bygg
mästaren Jakob Rijf ritade för Pedersöre kyrka på 
1790-talet. Tillsammans med altaruppsatsen här
stammar de från 1810-talet och är snidade av en 
lokal mästersnickare, Johan Johansson Jofs. Den 
tvådelade altartavlan, som föreställler Korsfästelsen 
och Nattvarden, är målad av Johan Gustaf Hedman 
år 1829.
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Kyrkan och klockstapeln 
ligger på en backe och 
avtecknar sig på långt 
håll som mittpunkt i den 
gamla bebyggelsen. Foto 
Gunnar Känningen.
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Bland senare förändringar kan nämnas sakristi
ans byggande och altarets flyttning. Sakristian var i 
början avskild i norra korsarmen och altaret vid 
kyrkans sydöstra innerknut. Kyrkans yttre väggar 
brädfodrades år 1849, orgelläktaren byggdes på 1890- 
talet och en invändig renovering gjordes år 1939 då 
innerväggarna panelades och bänkarna förnyades.

Den stilrena renässansklockstapeln av österbott
nisk typ intill kyrkan är byggd kort efter denna. Ar 
1776 inköptes två klockor av klockgjutaren Johan 
Jacob Mårtensson i Stockholm och de uppges ha 
kostat hundra tunnor tjära. Klockstapelns botten
våning bildade ursprungligen en genomgång till kyr
kogården. Här uppsattes år 1845 en fattiggubbe, 
med uppmaningen »Jag begär icke åt mig, åt de fat
tiga« på svenska och finska.

REFERENSER

Nylund, Rurik, Purmo kyrka 200 år, Purmo församling 
1972.

Pettersson, Lars, Kyrkor och klockstaplar i svenska Öster
botten, Svenska Österbottens historia V, Vasa 1985.

Det höga valvet skapar en harmonisk rumsverkan. 
Blickfängen utgörs av predikstolen som har uppgång 
direkt från sakristian och altaret med sitt rundade 
skrank. Foto P. O. Welin 1961, Museiverket.

Den likarmade korskyrkan är för finländska förhållan
den ovanlig liten.
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LEMI KYRKA, SÖDRA KARELEN

Den första kyrkan i Lemi, som ligger nordväst om 
staden Villmanstrand, brändes kort efter att den 
hade blivit färdig år 1670. Efter freden i Åbo 1743, 
då gränsen mellan Sverige och Ryssland flyttades 
västerut, blev Lemi på den ryska sidan i det s.k. 
Gamla Finland. Detta område förenades igen 1812 
med det nya storfurstendömet Finland som under 
rysk överhöghet uppstått 1809.

Den nuvarande kyrkan i Lemi blev färdig år 1786 
och byggdes under ledning av byggmästaren Johan 
Salonen (omkr. 1738-1804). Detta omtalas i en in
skription i valvet: Hoc Templum Aedificatum est 
Anno 1786 ab Aedificatore Johan Salonen. Tidigare 
hade Salonen, som också var känd som snickare, 
uppfört enbart klockstaplar på bägge sidor av riks- 
gränsen; Lemi var hans första kyrka.

Kyrkan är till sin grundplan en korskyrka och dess 
rumsverkan förhöjs av de utåt kraftigt avsmalnande 
korsarmarna, något som är typiskt för de östfinländ

ska träkyrkorna. Kyrkans mönstrade spåntak är 
brant och valmat över korsarmarna. Korsmitten upp
bär en åttkantig lanternin. Kyrkans östra korsarm har 
förlängts på 1870-talet, för att rymma den dittills i 
norra korsarmen belägna sakristian.

Kyrkorummet är täckt med klöverbladsvalv. Val
vens olika ytor och den i åtta sektorer indelade 
innerkupolen i korsmitten avgränsas med kantbrä- 
der, som har i trä utskurna små tofsar, påminnande 
om baldakinernas lambrekinmotiv i mellaneurope- 
iska barockkyrkor. Samma dekorationsmotiv åter
kommer i läktarskrankens nedre kant i södra, västra 
och norra korsarmarna. Därtill är täckribborna 
över de vitlimmade valvens brädfogar randade med 
röd färg.

I samband med en restaurering år 1969, planerad 
av arkitekten Juha Leiviskä, avlägsnades den spont- 
panel som lagts på valven i samband med att kyrkan 
fick en värmeanläggning i början av 1900-talet.

Framför den gulmålade 
kyrkan ligger rader av 
hjältegravar över stupa
de från krigen 2939-40 
och 1941-44, ett arran
gemang som förekom
mer på varje kyrkogård 
i Finland. Foto P. O. 
Welin, Museiverket.
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De dekorerade klöverbladsvalven ger in
teriören ett festligt och glatt intryck. Foto 
Martti Jokinen 195)9, Museiverket.

■

lv & , mte*
Vr:>~
.* '■ ■ , -

> ... 'F

Kyrkan är en i östra Finland inte ovanlig 
korskyrka från iyoo-talets senare hälft 
med avsevärt avsmalnande korsarmar.

Belysningen förnyades med hängande 
lampor, av en typ som blivit bestående 
i Leiviskäs moderna kyrkoarkitektur.

Klockstapeln invid kyrkan var av 
östfinländsk typ med åttkantig botten
våning och byggd år 1821 av byggmäs
taren Matts Salonen, son till Johan 
Salonen. Klockstapeln brann under in
bördeskriget i Finland 1918 och på dess 
plats uppfördes i mitten av 1930-talet 
en ny klockstapel av samma form som 
den tidigare.

Med sina avsmalnande korsarmar, 
med de enda bevarade klöverbladsval
ven från en äldre byggnadstradition i 
Finland och med sin höga, i avsatser sti
gande mittkupol ger korskyrkan i Lemi 
en bild av det mångdimensionella och 
tekniskt avancerade i 1700-talets kyr- 
kobyggnadskonst.

REFERENSER

Pettersson, Lars, Puukirkkojen varhaisvai
heita, Ars Suomen taide 2, Keuruu 1988.
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IDENSALMI KYRKA, NORRA SAVOLAX

Den första församlingen i nordligaste Savolax bilda
des i Idensalmi (fi. Iisalmi) norr om nuvarande Kuo
pio stad år 1627. Idensalmi första kyrka förstördes 
genom blixtnedslag 1699. Den andra kyrkan, till sin 
grundplan en korskyrka, byggdes följande år.

Beslutet att bygga den nuvarande tredje kyrkan 
fattades år 1772. Innan arbetet kunde påbörjas 
måste församlingen enligt 1776 års kungl. byggnads- 
förordning anhålla om dispens att uppföra en trä
kyrka. Byggnadsarbetet inleddes år 1779 under led
ning av byggmästaren, skattebonden Simon Siiven 
(1747-98) från Kalajoki socken i Mellersta Öster
botten. Kyrkan invigdes följande år och uppkallades 
efter tronarvingen Gustaf Adolf (jfr. s. 32).

Kyrkan är en stor korskyrka, där västra och östra 
korsarmen är längre än sidoarmarna. Sakristian är 
belägen bakom altarväggen. Mittornet reser sig från 
yttertakets inre vinklar och påminner om tornen i 
Silvéns andra kyrkor i norra Österbotten.

Är 1876 förnyades kyrkans exteriör och interiör 
radikalt i tidens nyrenässansstil. T. o.m. det gamla 
trävalvet ersattes med ett nytt.

Kyrkan restaurerades år 1927 enligt ett förslag av 
arkitekt Rafael Blomstedt. Tilläggen från 1870-talet 
avlägsnades och kyrkan återställdes så att helhetsin
trycket skulle motsvara dess 1700-talsutseende. För 
interiören utnyttjade man delvis ett förslag till mål- 
ningsdekoration från 1780-talet av Johan Fredrik 
Scheiderman, en teaterdekorationsmålare från Stock
holm som hade bosatt sig i Uleåborg.

Kyrkans nya inredning med altaruppsats, kor- 
skrank, predikstol och bänkar utfördes i 1920-talets 
barockklassicism. Korväggen flyttades en fönster
axel mot väster, så att en församlingssal kunde inre
das i kyrkans östligaste del.

Klockstapeln invid kyrkan är från 1750-talet och 
i likhet med kyrkan företräder den en österbottnisk 
byggnadstyp, överflyttad till norra Savolax. Klock-

Kyrkan är ett exempel på den 
österbottniska kyrkobyggnads- 
konstens spridning österut mot 
det inre av Finland. Foto Martti 
Jokinen 1994, Museiverket.
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Interiören med ett helt nytt valv och inredning är 
resultatet av en lyckad restaurering på 1920-talet. 
Foto F. O. Welin 1985, Museiverket.

stapelns byggmästare Anders 
Brovall som slog sig ner i Iden- 
salmi härstammade från Gamla- 
karleby i Österbotten.

Idensalmi kyrka har varit mo
derkyrka i ett vidsträckt, rikt och 
för hela regionen mycket bety
dande pastorat. Dess nuvarande 
utseende från restaureringen på 
1920-talet har bevarats väl och 
hör med sin skickligt återskapa
de stämning till de bästa exem
plen i sitt slag.

REFERENSER

Knapas, Marja Terttu, Iisalmen Van- 
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Planens dimensioner återspeglar befolkningsökningen i Finland i slutet av 
iyoo-talet. Numera är moderförsamlingen delad i sju församlingar.
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LARSMO KYRKA, OSTERBOTTEN

Den första kyrkan i Larsmo (fi. Luoto) kapell, som 
ligger mellan Jakobstad och Karleby i Bottniska 
vikens skärgård byggdes åren 1785-89 under led
ning av byggmästaren Jakob Rijf (1753-1808). 
Byggnadsarbetena hade föregåtts av administrativa 
förvecklingar. Jakob Rijfs far, Thomas Rijf, som var 
mur- och byggmästare, hade gjort ett förslag till en 
stenkyrka med västtorn. Vid Överintendentsämbe- 
tets granskning i Stockholm gjordes förslaget tids

enligare. Kostnaderna avskräckte dock församling
en och år 1785 fick den tillstånd att bygga en trä
kyrka i stället. Jakob Rijf uppgjorde en ritning till 
träkyrkan, som godkändes först då den redan var 
timrad ända till taklisten. Kyrkan blev uppförd 
»utan överhetligt tillstånd, inte av ohörsamhet, utan 
av oförstånd, för vinnande av tid«. Kyrkan invigdes 
på hösten 1787. Mittornet blev färdigt två år senare.

Kyrkan är en likarmad korskyrka med avfasade 
inre hörn. Spåntaket är valmat i korsandarna. I kors- 
mitten reser sig på en fyrkantig underbyggnad ett 
åttkantigt centraltorn för de två klockorna. Taksto
larna har en från tidigare praxis i Österbotten avvi
kande konstruktion med över- och undersparrar 
samt två slags snedsträvor, belägna långt nere och 
högt uppe. För att kunna bära takstolarnas och 
klockornas tyngd är kyrkans inre hörn avfasade och 
timrade med dubbla stockar. I likhet med tornet är 
ytterväggarna indelade med pilastrar.

I kyrksalen har väggarna parvis ställda toskańska 
pilastrar och bär ett starkt utskjutande bjälklag med 
slät fris. Korsmittens innertakskupol har formen av 
en kalott gjord av radialt ställda, mot mitten 
avsmalnande och böjda bräder. Överst är en stor 
rundel med en förgylld sol. Traditionella bindbjäl- 
kar har helt utelämnats. Kyrkans byggmästare har 
också tillverkat predikstolen och altaruppsatsen.

Kyrkan har genomgått sällsynt få förändringar 
till sitt yttre och till sin interiör. År 1909 byggdes en 
orgelläktare i västra korsarmen och kaminer anskaf
fades. Kyrkans senaste restaurering, som omfattade 
installation av nya värme- och belysningsanlägg- 
ningar samt innermålning har utförts år 1964.

Både till sin interiör och exteriör påminner kyr
kan om Adolf Fredriks kyrka i Stockholm och är ett

Kyrkan med sitt mäktiga centraltom för klockorna är 
en i timmerbyggnadsteknik utförd mindre efterbildning 
av Adolf Fredriks kyrka i Stockholm. Foto Martti Joki
nen 1998, Museiverket.
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Interiören med väggarnas indelning, entablement ocb 
pilastrar motsvarar förebilden i Stockholm. Foto Martti 
Jokinen 1998, Museiverket.

intressant exempel på hur byggmästaren Jakob Rijf 
har tillämpat den akademiska arkitekturens form
språk på den timmerbyggnadsteknik som han full
ständigt behärskade.
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Kyrkans inner- och ytterväggar är indelade med pilas
trar. Korskyrkans avfasade inre hörn är timrade med 
dubbla stockar för att stå emot påfrestningarna från 
centraltornet och klockringningen.
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Torsken

NORGES
FYLKER

1 Oslo
2 Østfold
3 Akershus
4 Buskerud
5 Vestfold
6 Hedmark
7 Oppland
8 Telemark 

Aust-Agder
io Vest-Agder 
u Rogaland
12 Bergen
13 Hordaland
14 Sogn og Fjordane
15 Møre og Romsdal
16 Sør-Trøndelag
17 Nord-Trøndelag
18 Nordland
19 Troms
20 Finnmark

De 12 trekirker i 
Norge som presenteres.
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NORGE - TOLV TREKIRKER

Ola Storsletten

Valg er ofte smertefulle. Det gjelder også for det føl
gende utvalg av 12 norske trekirker fra perioden 
1600-1799. I utvalget er det forsøkt å få til en for
deling mellom 1600-talls og 1700-talls kirker, som 
alle er relativt vel bevarte i forhold til sin opprinne
lige utforming. Videre har det vært et mål å få til 
en geografisk fordeling mellom de mange kirkene i 
Sør- og Midt-Norge og de fåtallige kirkene i Nord- 
Norge, der også trekirkene ble hardt rammet under 
siste krig. Velfjord kirke i Nordland er den eldste av 
de bevarte trekirkene i denne delen av landet.

Den geografiske fordelingen gjenspeiler dessuten 
viktige kulturforskjeller uten at selve avstanden 
behøver å være særlig stor, som mellom Alhus kirke 
i Sogn og Fjordane og Skjåk kirke i Oppland på hver 
side av fjellmassivet som skiller Vestlandet og Øst

landet. Andre mål har vært et ønske om få til en 
rimelig fordeling mellom tettsted og landsbygd, og 
at ulike konstruksj onsformer og planløsninger er 
representert. Til innflytelsen fra bymiljøene hører de 
planeksperimenter som ble foretatt i den aktuelle 
perioden. En særegen norsk variant er Y-kirkene 
som i utvalget er representert ved Rennebu kirke i 
Sør-Trøndelag. I tillegg er Flosta kirke i Aust-Agder 
tatt med. Med sin omfattende bygningshistorie dek
ker den både 1600-tallet og 1700-tallet, og gjennom 
sin videre skjebne i form av ombygging og restaure
ring kan den dessuten stå som illustrasjon på mye av 
det som har skjedd med de norske trekirkene i de to 
følgende århundrene. Ordningen av kirkene er kro
nologisk, i den grad de tilgjengelige opplysninger 
har gjort dette mulig.

Risør kirke i 
Aust-Agder fra 
1647. Foto Ola 
Storsletten 2000.
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ARDAL GAMLE KIRKE, ROGALAND

Årdal gamle kirke ligger ved Årdalsfjorden noe nord 
for Stavanger i Rogaland. Kirkestedet er gammelt. 
Kirken som ble revet da den nåværende kirken ble 
bygget, var trolig en stavkirke. Det er mulig at det 
også har stått en enda eldre kirke på samme sted. 
Den eldste del av den nåværende Årdal kirke ble 
bygget i 1619.1 kirkebygget inngår enkelte deler fra 
den tidligere stavkirken.

Årdal gamle kirke er en langkirke med et skip som 
er utbygget i to etapper og et noe smalere korparti. 
Kirken er orientert på vanlig måte, med koret mot 
øst. Den vestre del av skipet er fra 1619. Kirkens 
midtparti er det opprinnelige kor fra 1626. Det 
forlengete koret er fra ca. 1700. Det nåværende 
våpenhus med t orn er fra 1704-06. Fra langt tilbake 
er kirken blitt kalt »Kirken under de tre tak«. Foran 
skipets vestende er det et tilbygg med samme bredde 
som skipet som bærer et lite tårn. Hovedinngangen 
til kirken er gjennom skipets vestportal. I alt har 
kirken 250 sitteplasser. Korskillet er markert med tre 
gjennomgående veggstokker over åpningen mellom 
skip og kor.

Veggene i skip og kor er av laftet tømmer med 
flattelgjete stokker. De utstikkende no vendene er 
korte. Veggene er avstivet med strekkfisker. Svillene 
i skipets eldste del er av eik, forøvrig er det på vanlig 
måte brukt furu. Forbindelsen mellom skipets to 
deler og mellom skip og kor er grovt utført. De 
enkelte deler er stilt inntil hverandre uten å være 
sammenlaftet.

Utvendig er skipets vegger kledd med sulagt 
panel. Korets vegger er kledd med stående tømmer- 
mannspanel. Den utvendige kledningen er rødmalt. 
Innvendig står tømmerveggene bare. De innvendige 
veggene er dekket med malte dekorasjoner.

Gulvet i koret er hevet et trinn opp i forhold til 
gulvet i skipet. Bordhimlingen i skipets eldste del er 
festet til takbjelkene. Skipets yngste del og i koret har 
bordhvelv med skrånende sider og et vannrett 
midtparti som er festet til takkonstruksjonen. Både 
skip og kor har saltak. Taket i skipets eldste del er 
understøttet av sperrebind med hanebjelke som er 
festet til takbjelkene som ligger fritt på undersiden 
av hvelvet. Taket er tekket med bord og takstein. I

Kirken sett fra sør-øst. 
Den er bygget i ßere 
etapper, vestre delen er 
det opprinnelige skipet 
fra 1619, den midtre 
delen er koret fra 1626 
og lengst øst er et tilbyg
get kor fra ca. 1700. 
Lengst vest er et bislag 
med tårn fra 1704-06. 
Foto Ola Storsletten.
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Interørfotografi av kirkerommet sett mot øst. Interiøret er preget av renessanse- 
inventaret. Altertavlen og prekestolen fra 1631 er dekorert av maleren Godtfried 
Hentzshel. De lukkete benkene er fra 1600-tallet. I følge en innskrift på en tverr
bjelke ble hele kirken dekorert innvendig i 1703. Foto Riksantikvaren.

skipets yngste del og i koret består takkonstruk
sjonen av enkle sperrebind med hanebjeiker. Takene 
er her tekket med bord og heller av villskifer. Det er 
et lite sprang mellom hvert av de tre takene.

Tilbygget mot vest er av bindingsverk. Innvendig 
står veggene uten kledning. Utvendig er de kledd 
med tilsvarende panel som skipet. På sidene av tårn- 
oppbygget flukter takene på tilbygget med taket på 
den eldste delen av skipet og er tekket med tegl. Tårn- 
oppbyggets underdel er også kledd med sulpanel. 
Den pyramideformete tårnhetten er understøttet av 
sperrer og midtmast og er tekket med bord. Til 
midtmasten er det festet et kors av tre.

På 1700- og 1800-tallet gjennomgikk kirken bare 
mindre endringer i form av vindusutskiftinger, riving 
av det opprinnelige korskillet o. a. 11919 ble den nye 
Årdal kirke innviet, og den gamle kirken ble bevart 
som museumskirke. I 1964 ble kirken restaurert. 
Arbeidet omfattet bl.a. de malte dekorasjoner og 
istandsetting av deler av kirkens interiør.

Årdal gamle kirke er blant de eldste bevarte

kirker i Norge fra etter reformasjonen. Til kirkens 
antikvariske verdi hører også de innvendige malte 
dekorasjonene og et uvanlig fint renessanseinventar, 
med prekestol, benker o.a.
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Den vestre delen av skipet er fra 1619.11626 ble den 
midtre delen bygget til som kor. Ca. 1700 fikk kirken et 
nytt kor, og i 1704-06 ble vesttårnet med våpenhuset 
bygget.
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HAMRE KIRKE, HORDALAND

Hamre kirke ligger ved Osterfjorden, ikke langt fra 
Bergen i Hordaland. Kirkestedet er gammelt. Tidli
gere har det stått en stavkirke på samme sted. Stav
kirken ble revet da den eksisterende kirken ble byg
get. Kirken sto ferdig 162.0-1640.

Hamre kirke er i prinsippet bygget som en salkir
ke med rektangulært skip og et like bredt kortil bygg 
med rett avsluttet ende. Kirken er uvanlig orientert i 
tilnærmet nord-sør retning, med koret mot sør. Det 
er mulig at orienteringen skyldes et ønske om å 
innarbeide et murt alter fra den tidligere kirken i den 
nye kirken. Et annet spesielt trekk ved Hamre kirke 
er at den midtre delen av skipet danner korte »tverr- 
armer« som stikker ca. 1 m ut i forhold til langveg
gene. Ved nordenden av skipet er det bygget til et

klokketårn, til sørenden av koret er det bygget til et 
sakristi. Hovedinngangen til kirken er gjennom 
våpenhuset i tårnfoten. I alt har kirken 350 sitte
plasser. Korskillet med stolper og brystninger med 
dreiete spiler på hver side av midtgangen, som bærer 
en gjennomgående bjelke.

Veggene i skip og kor er av laftet tømmer. Tøm
meret er flattelgjet på begge sider og forbundet med 
sinklaft i hjørnene. »Tverrarmene« er konstruert 
ved at den nedre delen av tømmerveggen er flyttet ut, 
mens den øvre delen av tømmerveggen går ubrutt 
gjennom. Veggene er forsterket med strekkfisker. 
Gavlene er av bindingsverk. Utvendig er veggene 
kledd med sulagt panel. Kledningen er tjæret. Inn
vendig står tømmerveggene bare med malte draperi
er og andre dekorasjoner. I koret er det også malt 
bibelske figurer.

Gulvet i koret er hevet to trinn opp i forhold til 
gulvet i resten av kirken. Over skipet er det tak
bjelker med flat bordhimling. Takbjelkene er under
støttet av langsgående dragere som igjen er under
støttet av stolper i skipet. Over koret er det langs
gående dragere med takbjelker og en hvelvet bord
himling. Både bjelkene og dragerne og korets 
himling er rikt dekorert. Skipets saltak er noe høyere 
enn korets tak. Takene er understøttet av sperre- 
bind. Sperrebindene over skipet er dessuten under
støttet av langsgående stoler. Takene er tekket med 
bord og teglstein.

Klokketårnet er av bindingsverk. Utvendig er det 
kledd med sulagt panel. Innvendig står bindingsver
ket åpent. Tårnet har spiss, pyramideformet hette 
som er understøttet av midtmast og sperrer og er tek
ket med sulagte bord. Til midtmasten er det festet en 
jernspir. Sakristiet har vegger av bindingsverk som 
både utvendig og innvendig er kledd med panel. Sal-

Eksteriørfotografi som viser kirken sett fra nord-vest. 
Karakteristisk for Hamre kirke er de korte »tverrarme
ne» på hver side av skipet. Foto K.J. Rolseth.
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Interiør av kirkerommet mot sør. Prekestolen med lydhimmel er fra 1640, altertavlen er fra 
1622.1 kirken er det også oppbevart deler av et middelaldersk alterskap. Foto K.]. Rolseth.

taket har noe slakere vinkel enn skip og kor og er 
tekket med bord og teglstein.

I hovedsak står kirken slik den gjorde det opp
rinnelig, men har likevel gjennomgått atskillige 
endringer. Opprinnelig hadde kirken bordtak og ble 
tekket med takstein i 1649.1 1859 ble kirkens inter
iør ombygget. Samtidig ble flere mindre gallerier er
stattet med et tverrgalleri i skipets nordende. I 1867 
fikk kirken nytt gulv og nye benker i skipet. Samti
dig synes kirkens interiør å ha blitt malt, men hvel
vingens dekorasjoner forble uforandret. I 1879 ble 
sakristiet oppført. Tidligere sto det et ben- og likhus 
på samme sted. 11908 ble galleriet utvidet av hensyn 
til et nyinnkjøpt orgel. I perioden 1945-49 ble kir
ken delvis restaurert, bl. a. ble galleriet og overma
lingen på de innvendige vegger fjernet.

Tidligere var det flere kirker i Hordaland med til
svarende »tverrarmer« som Hamre kirke. I dag står 
det bare to tilbake. Stor antikvarisk verdi er også

knyttet til kirkens rikt 
dekorerte renessansein- 
teriør.
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Kirken sto ferdig i perio
den 1620-1640. Det er 
mulig at den uvanlige ori
enteringen med koret mot 
sør skyldes et ønske om å 
innarbeide et murt alter 
fra den tidligere kirken.
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RISØR KIRKE, AUST-AGDER

Risør kirke ligger i »Den hvite by«, Risør i Aust- 
Agder. Byen har sitt utspring i trelasthandel på 1500- 
og 1600-tallet og var en viktig sjøfartsby i seilskute- 
tiden. I 1646 fikk »byens indvaanere efter allerun
derdanigst Ansøgning (...) allernaadigast Tilladelse 
til selw at byge sig een Kirke«. Kirken ble innviet i 
1647 og fikk navnet Den Hellige Ånds kirke.

Risør kirke er bygget som en korskirke med rela
tivt korte tverrarmer. Kirken er orientert på vanlig 
måte, med koret mot øst. Vest for skipet er det byg
get til et tårn, ved østenden av koret er det et sakris

ti. Hovedinngangen er gjennom tårnfoten. I vesten
den av skipet og i tverrarmene er det gallerier. Opp
gangen til galleriene i tverrarmene er i tilbyggete 
trapperom på vestsiden av armene. Kirken har 520 
sitteplasser. Korskillet er markert med en lav bryst
ning på hver side av midtgangen.

Veggene i skip og kor er av laftet tømmer. Ved 
korsmidten binder gjennomgående bjelker korsar
menes langvegger sammen. Gavlene er laftet helt 
opp. Utvendig er veggene kledd med tømmermanns- 
panel med kraftige, horisontale bånd. Veggene er 
hvitmalte. Innvendig er veggene kledd med panel 
som danner et dekorativt rammeverk og som er malt 
med dypgrønn farge.

Gulvet i koret er hevet et trinn opp i forhold til 
gulvet i skipet. Korsarmene er overdekket med tøn- 
nehvelv av bord som skjærer hverandre over kor
smidten. Hvelvene er dekorert med skymalerier og 
er festet til undersiden av takkonstruksjonen. Salta- 
kene over korsarmene er understøttet sperrebind 
som bærer åser. Over korsmidten er det lagt inn dia
gonale bjelker. Takene er tekket med bord og glas
serte takstein.

I den nederste delen av tårnets underbygg er det 
dobble laftevegger. I den øvre delen med klokkestu
en er veggene av bindingsverk. I våpenhuset er veg
gene innvendig kledd med panel. For øvrig står bin
dingsverket synlig. Utvendig er også tårnet kledd 
med tømmermannspanel. På underbyggets barokt 
utformete hjelm er det plassert en åttekantet lanter
ne med spiss. Den åttekantete hjelmen er understøt
tet med sperrer og tekket med kopperplater. Til hjel
men er det festet et jernspir. Sakristiets vegger er laf
tet med tilsvarende utvendig panel som kirken 
forøvrig. Saltaket er tekket med takstein.

Risør kirke har gjennomgått flere endringen 
Først i 1721 ble kirken utvendig panelt. Veggene 
synes da å ha vært malt hvite, med mørke vindus-

Eksteriør av kirken sett fra sør-øst. Foto T. Svenningsen.
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Kirkerommet sett mot øst. Prekestolen og altertavlen fra 1660-årene 
er blitt beskrevet som bruskbarokk. Foto T Svenningsen.

omramninger og andre dekorative detaljer. Et tidli
gere vesttårn ble revet og erstattet av det eksisteren
de tårnet i 1733. Sakristiet ble satt opp i 1739. Et ut
trykk for byens internasjonale kontakter var utgift
ene til »en Winduekarm med Engelske Rammer til 
Sacrestiet« - d.v.s. et vindu med tresprosser, i mot
setning til de vanlige blyglassvinduer. Fra 1700-tallet 
er også orgelprospektet, galleriene og de lukkete 
stolene som preger kirkerommet. I 1853 ble de opp
rinnelige farger inne i kirkerommet overmalt. Riv
ingen av det tidligere korskillet og den gjennom
gående utvendige hvitfargen kan være fra samme 
tid. Kirkens interiør ble restaurert tilbake til sitt opp
rinnelige utseende i 1928.

I dag framstår Risør kirke som en av Norges 
fremste barokk-kirker. Eksempler på inventardeler 
av særlig antikvarisk verdi er altertavlen og preke
stolen. Begge er fra 1660-årene og er dekorert med 
rike utskjæringer.
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Kirken ble innviet i 1647. Vesttårnet med dobble tøm- 
mervegger i underetasjen ble bygget i 1744, sakristiet i 
1739. Rommene på vestsiden av tverrarmene er trappe
ganger til galleriet.
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VELFJORD KIRKE, NORDLAND

Velfjord kirke ligger i Naustvika, ved tettstedet 
Hommelstø i Nordland fylke. Kirkestedet er gam
melt. Tidligere sto det en stavkirke på samme sted. 
Den eksisterende kirken ble innviet i 1674.

Velfjord kirke er bygget som korskirke med rela
tivt smale tverrarmer. Kirken er orientert på vanlig 
måte, med koret mot øst og der det noe smalere kor
partiet er bygget til den østre korsarmen. Over ski
pets vestende er det en takrytter. Øst for koret er det 
bygget til et sakristi. Hovedinngangene til kirken er 
i tverrarmene mot nord- og sør. I skipets vestende er 
det et orgelgalleri med oppgang til takrytteren. Det 
er også gallerier i tverrarmene. Ialt har kirken 400 
sitteplasser. Korskillet er markert med en brystning 
og dekorerte stolper på hver side av midtgangen. 
Over koråpningen er det en bjelke. Mellom bjelken 
og de gjennomgående vegstokkene er det plassert en 
rad med dreiete spiler.

Veggene i kirken er av laftet tømmer. Gavlene er 
av bindingsverk. Utvendig er veggene kledd med stå
ende bordkledning som er tjæret. Innvendig står 
tømmerveggene bare, med innstikkende novender. 
Gulvet i koret er hevet et trinn opp i forhold til gul
vet i skipet. I skipet er det takbjelker med loftsbord. 
I koret og tverrarmene er det hvelvet bordhimling. 
Korsarmenes saltak er båret av sperrebind og er tek
ket med bord og skiferstein.

Takrytteren er av bindingsverk som utvendig er 
kledd med bord. Det er ikke innredet klokkestue. 
Tidligere ble klokkene manøvrert fra orgelgalleriet. 
Takrytteren har en inntrukket, åttekantet tårnhjelm. 
Hjelmen er understøttet av midtmast og sperrer og 
er tekket med bord og plater. Til midtmasten er det 
festet et jernspir. Sakristiet er bygget av bindings
verk, med tilsvarende utvendig kledning og taktek
king som kirken forøvrig.

Interiør (t. h.) av kirkerom
met sett mot øst. Prekesto
len kom til kirken i 1763. 
Altertavlen med korsfestel
sen er fra 1758. Foto M.J. 
Pettersen, Riksantikvaren.

Eksteriør av kirken sett fra 
nordøst. Eksteriøren er pre
get av en restaurering som 
ble utførte perioden 1969- 
74. Foto M.J. Pettersen, 
Riksantikvaren

78 OLA STORSLETTEN



Også opprinnelig har kirken i hovedsak sett ut 
som den eksisterende kirken. Det er imidlertid mulig 
at den har hatt åpen takkonstruksjon, uten loft. Da 
det utvendige panelet ble skiftet ut i 1845, var kirken 
rødmalt. Så sent som i 1867 hadde kirken bordtak. I 
1885-86 ble det gjennomført en omfattende ombyg
ging av kirken. Større dører og vinduer ble satt inn i 
veggene, gulvet ble skiftet ut, og nye himlinger ble 
montert. Også store deler av kirkens inventar ble 
fjernet eller ombygget. Ved korets østende ble det 
bygget et sakristi av bindingsverk. Dessuten fikk 
takrytter og tak ny tekking. I 1885 var både kirken 
og sakristiet tekket med bord og spon. I 1926 ble 
deler av inventaret - som ble fjernet i 1885-86 - til
bakeført til kirken. Omkring 1950 ble det behov for 
omfattende reparasjoner. Bl.a. hadde kirkens syll- 
stokker råtnet, og man vurderte en tid flytting av 
kirken. 11965 ble det imidlertid besluttet å restaure
re kirken der den sto. Arbeidet pågikk i perioden 
1969-74. Målet var i størst mulig grad å tilbakeføre 
kirken, slik den så i 1674.1 forbindelse med arbeidet 
fikk kirken ny utvendig kledning, nye vinduer, nytt 
inventar o.a. Dessuten ble den innvendige kledning 
fjernet, og det ble foretatt enkelte tekniske forbed

ringer. Som del av restaureringen ble det også bygget 
et nytt sakristi som var større enn det tidligere.

Velfjord kirke er den eldste av de bevarte trekir
kene i Nord-Norge. Også deler av kirkens inventar 
- bl. a. en katekismustavle fra 1641 som stammer fra 
den tidligere stavkirken - er av stor antikvarisk 
verdi.

REFERANSER

Arkivaliske opplysninger i Det antikvariske arkiv, Riks
antikvaren, Oslo.

Kirken ble innviet i 1674. De korte tverrarmene er 
hovedinngangene til kirken. Sakristiet ved østenden av 
koret er fra i88y-86.
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RENNEBU KIRKE, SØR-TRØNDELAG

Rennebu kirke ligger i Orkdalen i Sør-Trøndelag. 
Kirkestedet er gammelt. Tidligere lå det en stavkirke 
i Rennebu som ble revet i 1660-årene. Området var 
dessuten et sentrum for bergverk alt på 1600-tallet. 
Den eksisterende kirken ble innviet i 1669. Bygg
mester var Ole Joensen Hindrum.

Rennebu kirken er bygget som en Y-kirke med sit
teplasser i de skrånende armene og koret i den rette 
armen. Kirken er orientert på vanlig måte, med koret 
mot øst. Møtepunktet mellom armene danner et like- 
sidet triangel. Foran endene av de skrånende armene 
er det bygget våpenhus. Over korsmidten er det plas
sert en takrytter. Et sakristi er bygget til ved østenden 
av koret. Hovedinngangen til kirken er gjennom 
enden av den sør-vestre armen. I enden av armen er

I

det et orgelgalleri. I den nord-vestre armen er det et 
publikumsgalleri. Kirken har ca. 250 sitteplasser. 
Mellom skip og kor er det et korskille med bryst
ninger og stolper som flankerer midtgangen. Stolpe
ne understøtter tre gjennomgående veggstokken

Veggene i skip og kor er av laftet tømmer. Utven
dig er veggene avstivet med strekkfisker og kledd 
med stående bord og er malt med en rød-brun farge. 
Innvendig står tømmerveggene bare. Stokkene er 
delvis telgjet, med innstikkende novender.

Gulvet i koret er hevet et trinn opp i forhold til 
resten av kirken. I korsmidten og den nord-vestre 
armen er det takbjelker som bærer loftsbord. I koret 
og den sørvestre armen er bordhimlingen brukket, 
med horisontalt midtparti og skrånende sider. Koret 
og skipets to armer har saltak. Takene er understøt
tet med åser og tekket med bord og skiferstein.

Våpenhuset ved den sør-vestre armen er bygget i 
to etasjer. I våpenhuset er det oppgang til orgelgalle
riet og takrytteren. Våpenhuset ved den nord-vestre 
armen er i en etasje. Veggene i våpenhusene er av 
bindingsverk som utvendig er kledd med tilsvarende 
panel som kirken forøvrig, innvendig er veggene 
bordkledd. Saltakene er tekket med bord og skifer
stein.

Den sekskantete takrytteren er laftet, med utven
dig bordkledning. Takrytteren har klokkestue. Den 
spisse, sekskantete hjelmen har en vulst langs neder- 
kanten. Hjelmen er understøttet med midtmast og 
sperrer. Den øvre delen av hjelmen er kledd med lig
gende bord, den nedre delen er kledd med plater. Til 
midtmasten er det festet et jernspir.

Bortsett fra sakristiet og det søndre våpenhuset 
som ble bygget til i forbindelse med en omfattende 
ombygging i 1873-81, har kirken også opprinnelig 
sett noenlunde ut som i dag. I 1672 ble veggene 
utvendig bordkledd. Omkring 1850 ble galleriet i 
den nordre armen satt inn. I forbindelse med ombyg-

Eksteriør av kirken sett fra sør-vest. Foto J. Havran.
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gingen 1873-81 ble den utvendige kledningen skiftet 
ut, og de innvendige tømmerveggene ble kledd med 
panel. Ca. 1890-1900 fikk den sørvestre armen 
brukket himling, trolig av hensyn til orgelet. På 
samme tid ble kirkens eksteriør og interiør sterkt 
preget av nygotikk. 1948-52 ble kirken delvis ført 
tilbake til et antatt opprinnelig utseende. Til de vik
tigste endringene hører at den innvendige kledning 
ble fjernet, at de nygotiske vinduene ble skiftet ut, og 
at deler av kirkens interiør ble rekonstruert.

I alt ble det bygget 10 laftete Y-kirker i Norge på 
1600- og 1700-tallet. Den første ble bygget i 1663. 
Bare fire av kirkene er bevart i noenlunde opprinne
lig utforming. Rennebu kirke er den eldste av disse. 
Også de eldste deler av kirkens inventar er av stor 
antikvarisk verdi.

lnterør av kirkerommet sett mot øst. Både altertavlen 
og prekestolen med den rikt dekorerte prekestolhim- 
lingen er fra 1672. Foto J. Havran.

REFERANSER

Illøkken, L., Lånke, A., Johansen, S. (red.), Rennebu kyrk
je : J669-1969 -300 år, Orkanger 1969.

Kirken ble innviet i 1669. Skipet er de skrånende arme
ne i Y-planen. Sakristiet ved østenden av koret ble byg
get til i 1873-81.
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HOVIN KIRKE, AKERSHUS

Hovin kirke ligger et stykke nord for Oslo, i Aker
hus fylke. Kirkestedet er gammelt. Tidligere har det 
ligget en stavkirke på samme sted. Stavkirken ble 
revet da den nye kirken ble bygget. Kirken ble inn
viet i 1695. Byggmester var Oluf Iverssøn Helmen.

Hovin kirke er bygget som en korskirke. Kirken 
er orientert på vanlig måte, med koret mot øst. 
Foran skipet er det bygget til et vesttårn, øst for koret 
er det et sakristi. Hovedportalen er gjennom i våpen
huset i tårnfoten. Det er orgelgalleri i skipets vesten
de og gallerier for publikum i hver av tverrarmene. I 
alt har kirken 400 sitteplasser. Koret åpner seg i full 
bredde og høyde mot skipet.

Veggene i skip og kor er av laftet tømmer, med 
utstikkende novender. Veggene er forsterket med se
kundære strekkfisker. Gavlene er av bindingsverk.

Utvendig er veggene kledd med stående panel som er 
hvitmalt. Innvendig er veggene bordkledd og malt i 
lyse farger. De innstikkende novarmene er dekket av 
novkasser.

Gulvet i koret er hevet et trinn opp i forhold til 
resten av kirken. Tidligere ble det foretatt begravel
ser inne i kirken, bl.a. er kirkens byggmester begra
vet under gulvet i tårnet. Himlingene i korsarmene 
danner slake hvelv av panel som er festet under tak
bjelkene. Tverrarmenes hvelv støter inn mot hvelvet 
i øst-vest retning. Korsarmene har saltak som er un
derstøttet av sperrebind med sperrer og hanebjelke, 
og som igjen er understøttet av en langsgående tak
stol. Takene er tekket med bord og skiferstein.

Vesttårnet har en laftet kjerne. Utvendig er tårnet 
kledd med tilsvarende panel som skip og kor. Inn-

Kirken sett fra sør. Tidligere sto en liten 
middelaldersk stavkirke på samme sted. 
På slutten av 1600-tallet manglet stav
kirken plass for menigheten, men den 
var i for dårlig stand til at det kunne 
bygges til tverarmer. Foto H. Christie, 
Riksantikvaren.
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Interør av kirkerommet sett mot øst. Foto K.]. Rolseth.

vendig er veggene delvis panelt. Tårnet har flere eta
sjer. I øverste etasje er det klokkestue. Tårnet har 
inntrukket, åttekantet hette. Tårnhetten er under
støttet av midtmast og sperrer og er tekket med 
bord. Til midtmasten er det festet et jernspir. Sakris
tiet har vegger av bindingsverk som utvendig er 
kledd med tilsvarende panel som kirken forøvrig. 
Saltaket er understøttet av sperrebind og tekket med 
bord og skiferstein.

Hovin kirke har gjennomgått flere endringer i 
forhold til situasjonen i 1695. Til 1750 sto veggene 
på kirken uten kledning. Veggene fikk ny bordkled
ning i 1856. Innvendig sto tømmerveggene bare til 
1850. Den hvelvete bordhimlingen er trolig fra 
samme tid. Opprinnelig var det flat bordhimling i 
kirken som var lagt på takbjelkene. Det nåværende 
sakristiet er fra 1955, tidligere var det bygget til et 
sakristi på nordsiden av koret. Samtidig ble takene 
på korsarmene tekket med skiferstein. Før dette var 
kirkens tak tekket med bord og takstein. Opprinne
lig var takene tekket med understrøket takstein som 
var lagt direkte på lekter, uten bordtak.

Hovin kirke er et sjeldent eksempel på en bevart

1600-talls tømmerkirke i området nær Oslo. Til kir
kens antikvariske verdi hører også altertavlen og 
prekestolen fra siste del av 1600-tallet.

REFERANSER

Christie, S. og H., Norges Kirker, Akerhus, bd. 2, Oslo 
1969, s. 231 ff.

Kirken ble innviet i 1695. Skip og kor danner et tilnær
met gresk kors. Sakristiet er fra 1955, tidligere var det 
et sakristi på nordsiden av koret.
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HOSPITALSKIRKE I TRONDHEIM, SØR-TRØNDELAG

Hospitalskirke ligger i Trondheim i Sør-Trøndelag. 
Fra 1152-53 til reformasjonen i 1537 var Nidaros 
(Trondheim) sete for et erkebispedømme som 
omfattet store deler av det nord-vestlige Europa. Til 
erkesetet har det også hørt hospitaler. Etter refor
masjonen i 1537 ble driften av »Mariaspitalen« fort
satt, bl.a. tok det imot spedalske. I 1704-05 ble det 
bygget en ny kirke ved hospitalet. Tegningene til kir

ken ble utarbeidet av Johan Chr. Hempel, en hol
landsk murmester som kom til Trondheim på 1690- 
tallet.

Den nye Hospitalskirke synes å ha blitt innviet i 
1706. Skipet danner en langstrakt åttekant. Koret er 
bygget til som en separat fløy. Kirken er orientert på 
vanlig måte, med koret mot øst. Øst for koret er det 
et sakristi. Mot vest er det bygget til en fløy med til

svarende utforming som koret, som fun
gerer som våpenhus. Over midten av 
skipet er det en takrytter med klokke
stue. Hovedinngangen til kirken er vest
portalen i våpenhuset. I vestenden av 
skipet er det et orgelgalleri. I alt har kir
ken 200 sitteplasser. Mellom skip og kor 
er det et enkelt korskille med stolper på 
hver side av midtgangen og to tverrgå- 
ende bjelker som bærer en kalvarie- 
gruppe.

Veggene i kirken er av laftet tømmer. 
De innvendige hjørnene er sinklaftet. 
Utvendig har veggene stående bordkled
ning som er rødmalt. Innvendig har veg
gene i skipet stående kledning, korets 
vegger har en kledning med rammer og 
speil. Skipet er lysmalt, koret er malt i 
rødt og svart. Gulvet i koret er hevet et 
trinn opp i forhold til gulvet i skipet. 
Himlingen består av bord som er festet 
til undersiden av takbjelkene. I skipet er 
takbjelkene understøttet av langsgående 
bjelker i øst-vest retning, som igjen er 
båret av fire søyler. Taket over skipet går 
pyramideformet opp til takrytteren og 
er understøttet av sperrer med tekking 
av bord og skiferstein. Koret har saltak 
med valmet ende. Taket er understøttet

Eksteriør av kirken sett fra sør. Foto J. 
Havran.
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av åser og er tekket med bord og tilsva
rende skiferstein som skipet.

Våpenhuset har to etasjer. I andre eta
sje var det tidligere et galleri der de spe
dalske kunne følge gudstjenesten. Vegge
ne er av laftet tømmer og er utvendig 
kledd med tilsvarende panel som skip og 
kor, innvendig står tømmerveggene bare.
Taket har tilsvarende konstruksjon og 
tekking som taket over koret. Den åtte- 
kantete takrytteren har laftete vegger og 
er utvendig kledd med liggende panel.
Den åttekantete hetten er inntrukket 
med en vulst langs nedre kant. Hetten er 
understøttet av midtmast og sperrer og er 
tekket med bord og kopperplater. Til 
midtmasten er det festet et jernspir. Sak
ristiet har vegger av bindingsverk. Utven
dig er det kledd med panel. Pulttaket er 
tekket med skiferstein.

Kirkebygget har gjennomgått flere 
endringen Etter at tømmeret hadde satt 
seg, ble kirken utvendig panelt og rød
malt 1708-09.11716 ble koret innvendig 
kledd med panel. Ca. 1800 ble kirken 
malt utvendig i en lys farge, senere hadde 
kirken »en mørk stenfarve«, før den ble 
malt hvit. I 1838 ble sakristiet bygget, i 
1842 brant den øvrige delen av hospita
let ned, og i 1871 ble skipet innvendig 
panelt. 11889 ble en portal på sørsiden av 
skipet stengt, i 1899 ble takene over ski
pets nord- og sørside ombygd. Samtidig 
ble de opprinnelige svartglasserte teglsteinene erstat
tet med det nåværende skifertaket. I 1929 ble kirken 
igjen malt rød utvendig, og i 1970-åra ble kirkens 
interiør delvis restaurert.

Den første åttekant-kirken 1 Norge ble bygget i 
1686. I dag er Hospitalskirke landets eldste åtte- 
kant-kirke. Åttekant-kirkene var viktige i Norge på 
1700- og 1800-tallet. Flere av kirkene synes a ha hatt 
Hospitalskirke som modell. Også deler av kirkens 
inventar er av stor antikvarisk verdi.

REFERANSER

Grankvist, R, Nidaros kirkes spital 700 år ; Trondheims
hospital 1277-1977, Trondheim 1982.

Interiør av kirkerommet sett mot øst. Kalvariegruppen 
som kroner korskillet er fra 1707. Foto J. Havran.

Kirken synes å ha blitt innviet i 1705.1 planen danner 
vesttårnet og koret likverdige pendenter i forhold til 
skipet. Sakristiet ved koret ble bygget til i 1838.
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SKJÅK KIRKE, OPPLAND

Skjåk kirke ligger i Ottadalen, en av sidedalene til 
den sentrale Gudbrandsdalen i Oppland fylke. Kir
kestedet er gammelt. Tidligere har det ligget en stav
kirke på samme sted, som ble erstattet av en kirke av 
laftet tømmer i 1631. Tømmerkirken sto til rundt 
1740. Arbeidet med den nye kirken begynte i 1748. 
Byggmester var Hole O. Rasmussen. Kirken ble inn
viet i 1752 og fekk navnet Vår Frelser.

Skjåk kirke er bygget som en korskirke, med til
nærmet like lange armer. Kirken er orientert på van
lig måte, med koret i den østre korsarmen. Foran den 
vestre korsamen er det bygget et våpenhus. Over

korsmidten er det bygget en takrytter. Ved østenden 
av koret er det et sakristi. Hovedinngangen er gjen
nom skipets vestportal. Over inngangen er det et 
orgelgalleri med oppgang til loftet. I begge tverrar- 
mene er det publikumsgallerier. I alt har kirken 300 
sitteplasser. Korskillet er markert med stolper og 
brystninger med dreiete spiler på hver side av midt
gangen. Over midtgangen er det et utskåret konge
monogram.

Veggene i skip og kor er av laftet tømmer. Utven
dig har laftestokkene sin naturlige form og utstik- 
kende novender. Veggene er tjæret. Innvendig er 

stokkene ubehandlet, med delvis flattelgje- 
te sider og innstikkende novender. Åpning
ene mellom armene og korsmidten er over
dekket med tre gjennomgående stokker og 
har buete sider. Gavlene er laftet helt opp. 
Dette gjelder også for gavlene inn mot kors
midten.

Gulvet i koret er hevet et trinn opp i for
hold til resten av kirkerommet. Både skip 
og kor har takbjelker som bærer flate him
linger. Himlingene ligger i samme nivå. Sal- 
takene over korsarmene er understøttet av 
åser som er festet inn mellom stokkene i 
gavlene. Takene er tekket med bord og 
spon.

Våpenhuset foran vestportalen har veg
ger av bindingsverk og saltak som er tekket 
med spon. Takrytteren over korsmidten er 
fundamentert på bjelker som ligger over 
selve himlingen og har vegger av bindings
verk. Utvendig er veggene kledd med lig
gende bord. Innvendig står bindingsverket 
bart. Takrytteren har en spiss, inntrukket 
tårnhette med åttekant-form. Ved de fire 
nedre hjørnene er det plassert småtårn.

Eksteriør av kirken sett fra nord. Foto K.J.
Rolseth.
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Kirkerommet sett mot øst. Altertavle, korskille og pre
kestol fra ca. 1752 er dekorert av treskjæreren Jakob 
Bersveinsson Klukstad. Foto K.J. Rolsetb.

Tårnhetten er understøttet med midtmast og sperrer 
og er tekket med liggende bordkledning. Til midt
masten er det festet et jernspir. Sakristiet har vegger 
av tømmer som er laftet sammen med korets øst- 
vegg. Tømmerveggene står bare, saltaket er tekket 
med bord og spon.

I hovedsak står Skjåk kirke som i 1752. Størst 
endringer har skjedd med kirkens interiør. I 1789 
synes kirken å ha blitt skadd, trolig i sammenheng 
med et voldsomt uvær i området. 11868 ble det bl.a. 
satt inn nye vinduer og dører. Et galleri i koret ble 
dessuten tatt ned, og et nytt galleri ble satt opp i nor
dre korsarm. I 1938 ble det utført et større istand- 
settingsarbeid som bl.a omfattet nytt loftsgulv over 
hele kirken og oppretting av takrytteren som på det 
tidspunkt sto skjevt. Det ble dessuten lagt nytt tak- 
spon på det meste av kirken.

Skjåk kirke er et godt eksempel på de mange tøm- 
rete korskirker som ble bygget på Østlandet i 1700- 
årene. Av stor antikvarisk verdi er også altertavlen 
og prekestolen, som begge har rike utskjæringer, og 
andre deler av kirkens opprinnelige inventar.

REFERANSER

Bruheim, M. (red.), Skjåk kyrkje 200 år, Otta 1952.

Kirken ble innviet i 1752. Skip og kor danner et tilnær
met gresk kors. Også våpenhuset i vest og sakristiet på 
østsiden av koret er del av den opprinnelige kirken.
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DRØBAK KIRKE, AKERSHUS

Drøbak kirke ligger i det lille tettstedet Drøbak i 
Akershus, på østsiden av Oslofjorden. Drøbak ble 
på 1700-tallet et viktig ladested og fungerte dessuten 
som vinterhavn for Christiania (Oslo). Kirken ble 
oppført etter initiativ fra en lokal kjøpmann. Den ble 
innviet i 1776 og fikk navnet Vor Frelsers Kirke.

Drøbak kirke er en korskirke. I motsetning til de 
fleste andre kirker fra samme periode er kirken ori
entert med koret mot vest. Koret opptar den vestre 
korsarmen. Øst for skipet er det bygget et tårn, vest 
for koret er det et sakristi. Hovedinngangen er gjen
nom våpenhuset i tårnfoten. I skipets østende er det 
et orgelgalleri. I tverrarmene er det publikumsgalle
rier. Totalt har kirken 345 sitteplasser. Korskillet er 
markert med en lav brystning på hver side av midt
gangen.

Veggene i skip og kor er av laftet tømmer med 
utstikkende novender. Veggene er forsterket med 
strekkfisker. I korsmidten og korsarmene er det dess
uten satt inn jernband mellom veggene. Gavlene er

laftet helt opp. Dette gjelder også for gavlene inn 
mot korsmidten. Utvendig er veggene kledd med stå
ende panel med profilerte overliggere. Veggene er 
malt grå. Innvendig er tømmerveggene delvis flattel- 
gjet og malt i lyse farger. De innstikkende novende- 
ne er dekket med novkasser. I korets vestvegg er det 
en lukket bueåpning.

Gulvet i koret er hevet et trinn opp i forhold til 
gulvet i resten av kirken. Korsarmene er overdekket 
av tønnehvelv av bord som er festet til undersiden av 
takkonstruksjonen. Hvelvene skjærer hverandre ved 
korsmidten. Korsarmene har saltak. Takene er 
understøttet av åser som er festet mellom gavlene. I 
tillegg er åsene understøttet av en sperrebukk over 
hver av korsarmene. Takene er tekket med bord og 
glasserte takstein.

Tårnet er laftet sammen med den øvrige kon
struksjonene. Veggene har tilsvarende utvendig pa
nel som kirken forøvrig. I tårnet er det klokkestue. 
Tårnhetten har pyramideform og er understøttet av

Eksteriør av kirken sett fra
sør. Foto J. K. Rolseth.
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Kirkerommet sett mot vest. Altertavlen er samtidig med kirken og er dekorert med 
utskjæringer og malerier. Også prekestolen er samtidig med kirken og er rikt deko
rert med rokoko-ornamentikk. Foto J.K. Rolsetb.

sperrer og tekket med bord og glasserte takstein. 
Også sakristiet er laftet sammen med kirkebygget og 
er utvendig kledd med tilsvarende panel som dette. 
Saltaket er tekket med bord og takstein.

Opprinnelig sto kirken uten utvendig kledning, 
trolig i påvente av at tømmeret skulle sette seg. I 
1824 ble kirken reparert, etter at det var blitt påvist 
råteskader i tømmerveggene. I forbindelse med dette 
ble strekkfiskene føyet til. Det ble dessuten lagt inn 
diagonale jernstenger i korsmidten for å holde veg
gene sammen. I 1880-årene ble interiøret overmalt, 
og benkene ble fornyet. Gjenlukkingen av åpningen 
bak alteret stammer fra samme tid. Tidligere synes 
det bare å ha vært et forheng mellom kor og sakris
ti. I 1904 ble korsarmene forsterket med nye jern
stenger. 11920-årene ble det utvendige panelet repa
rert. 11926 ble interiøret restaurert. Arbeidet omfat
tet bl.a. den innvendige bemaling og nye benker.

I norsk sammenheng er Drøbak kirke en av de få 
tømmerkirker som har et klart preg av senbarokk. 
Kirken er blant de best bevarte av disse. Også alter

tavle, prekestol og andre deler av kirkens opprinne
lige inventar har stor antikvarisk verdi.

REFERANSER

Christie S. og H., Norges Kirker. Akershus, bd. 2, Oslo 
1969, s. 51 ff.

Kirken ble innviet i 1776. Den uvanlige orienteringen 
med hovedinngangen mot øst og koret mot vest hør 
sammen med innpassingen av bygningen på stedet. Sak
ristiet mot vest er en del av den opprinnelige bygning.
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TORSKEN KIRKE, TROMS

Torsken kirke ligger i det lille tettstedet Torsken, på 
øya Senja i Troms. Torsken var tidligere et av de sen
trale fiskeværene i området og er et gammelt kirke
sted. Den tidligere kirken var en korskirke av tre som 
ble revet ca. 1780.

Torsken kirke ble innviet i 1784. Kirken er bygget 
som en korskirke med koret i den østre korsarmen 
Foran vestre korsarm er det et våpenhus, og på den 
vestre delen av skipet er det en takrytter. Til korets 
østende er det bygget til et sakristi. Hovedinngangen 
er gjennom vestportalen. I skipets vestende er det et 
orgelgalleri. Det er dessuten er det et mindre herr- 
skapsgalleri i søndre tverrarm. I alt har kirken ca. 140 
sitteplasser. Korskillet er markert med en brystning 
på hver side av midtgangen.

Veggene i kirken er av laftet tømmer. Gavlene er 
laftet helt opp. Utvendig er veggene kledd med lig
gende, rødmalt panel, innvendig står laftestokkene 
bare. De innstikkende novendene er kasset inn. Gul
vet i koret er hevet et trinn opp i forhold til gulvet i

skipet. Under kirken er det gravkj eller. I skip og kor 
er det hvelvet bordhimling, i korsarmene er det flat 
bordhimling. Saltakene over korsarmene er båret av 
åser som er laftet inn i gavlene, og er tekket med bord 
og skiferstein.

Våpenhuset har laftete vegger som utvendig er 
kledd med tilsvarende panel som resten av kirken. 
Våpenhuset har valmet tak som er tekket med ski
ferstein. Den åttekantete takrytteren er konstruert 
av bindingsverk som er utvendig kledd med liggen
de bord. I galleribrystningen i skipets vestende inn
går to stolper som understøtter takrytteren. Opp
gangen til takrytteren er også fra galleriet. I takryt
teren er det klokkestue med lydglugger. Takrytteren 
har en siak, pyramideformet hjelm som er under
støttet av sperrer og midtmast og som er tekket med 
plater. Til midtmasten er det festet et jernspir. Også 
sakristiet har laftete vegger og tilsvarende utvendig 
kledning som skip og kor.

I 1860-åra gjennomgikk Torsken kirke en større

Eksteriør av kirken sett 
fra sør. Foto Riksantik
varen.
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Kirkerommet sett mot øst. I altertavlen ingår et krusifiks fra ijoo-tallet. Krusifikset 
ble funnet på kirkeloftet i forbindelse med en visitas i 193 o-årene. Prekestolen fra 
siste halvdel av 1700-tallet ble restaurert i 1967. Foto Riksantikvaren.

ombygging, bl.a. ble de gamle benkene fjernet, det 
ble anskaffet ny altertavle, og de innvendige tøm- 
merveggene ble malt. Utvendig ble kirken hvitmalt. 
Taket på våpenhuset synes å ha blitt bygget om ca. 
1900. På en tegning av kirken fra omkring 1880 er 
det vist med saltak. Også skifertaket på kirken er 
relativt nytt. Alt i 1930-åra var det planer om å res
taurere Torsken kirke. Arbeidet ble imidlertid ikke 
gjennomført før i 1967. Utvendig ble kirken rød
malt, slik den hadde vært det tidligere. Innvendig ble 
veggene avlutet, og det ble laget nye benker med en 
opprinnelig benk som forbilde.

I forbindelse med de tyske styrkers tilbaketrek
ning i 1944/45 ble så godt som alle bygninger i Fin
mark og den nordligste delen av Troms brent eller på 
annen måte ødelagt. Dette gjaldt også for kirkene. I 
dag er Torsken kirke blant de eldste av de nordligst

beliggende kirkebygg av tre i Norge. Av stor anti
kvarisk verdi er dessuten deler av kirkens inventar 
som også omfatter enkelte middelaldergjenstander.

REFERANSER

Borch, E., Torsken kirke zoo år, 1784-1984, Finnsnes 
1984.
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Kirken ble innviet i 1784. De relativt korte tverrarmene 
gir i noen grad innsyn mot alteret. Også våpenhuset 
mot vest og sakristiet øst for koret synes å være er del 
av den opprinnelige bygningen.
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ÅLHUS KIRKE, SOGN OG FJORDANE

Alhus kirke ligger ved Jølstravatnet i Sogn og Fjor
dane. Kirkestedet er gammelt. Det første kjente kir
kebygget på stedet var en stavkirke som ble revet da 
den eksisterende kirken ble bygget. I bygningen inn
går det materialer fra stavkirken. Byggmester var 
Gunder Gregoriussen Støfringshaug. Kirken ble 
innviet i 1795.

Alhus kirke er bygget som en vanlig langkirke 
med rektangulært skip og et noe smalere og rett 
avsluttet kor. Kirken er orientert på vanlig måte, 
med koret mot øst. Til skipets vestende er det bygget 
til et våpenhus med samme bredde som skipet. Over 
våpenhusets tak stikker det opp et tårnbygg. På 
nordsiden av koret er det et sakristi. Hovedinngang
en til kirken er gjennom vestportalen i våpenhuset. I 
vestenden av skipet er det et galleri. I alt har kirken 
250 sitteplasser. Korskillet er markert med tre gjen
nomgående stokker over åpningen og en lav bryst
ning på hver side av midtgangen.

Veggene i skip og kor er av laftet tømmer med 
flattelgjete sider. Gavlene er av bindingsverk. Inn
vendig står de flattelgjete tømmerveggene bare, det 
samme gjør de innstikkende novendene. Utvendig er 
veggene kledd med sulagt panel som er hvitmalt.

Gulvet i koret er hevet to trinn opp i forhold til 
resten av kirkerommet. Over både skip og kor er det 
takbjelker på tvers av rommet. Over takbjelkene er 
det hvelvete bordhimlinger som er festet til takkon
struksjonen. Både skip og kor har saltak. Takene er 
understøttet av sperrebind med sperrer og hanebjel- 
ker. I skipet er det to hanebjelker. På de nederste 
hanebj eikene er lagt loftsgulv. Takene er tekket med 
bord og teglstein.

Våpenhuset er av bindingsverk. Midt i våpenhu
set er det fire stolper som danner hjørnene i tårn
bygget. 1 våpenhuset er det også oppgang til galleri 
og takrytter. Utvendig er våpenhuset og tårnet kledd 
med tilsvarende panel som skip og kor. Takrytteren
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Interør av kirkerommet sett mot øst. Alteret er murt og kan være fra stavkirken. Fra 
den tidligere kirken er også altertavlen som er datert 1691 og prekestolen som kan 
være fra 1640-tallet. I kirken henger det to kirkeskip. Skipet nærmest koret har års
tallet ijz8 malt på flagget. Foto J. K. Rolseth.

har klokkestue og firkantet hette som er understøt
tet av sperrer og midtmast, og er tekket med sulagte 
bord. Til enden av midtmasten er det festet et jern
spir. Sakristiet på nordsiden av koret er også bygget 
av bindingsverk med tilsvarende kledning som skip 
og kor. Pulttaket danner en fortsettelse på korets tak 
og er tekket med teglstein.

Etter 1795 har kirken gjennomgått enkelte 
endringen I 1835 ble det lagt gulv i våpenhuset. I 
1860-åra fikk kirken større vinduer i skip og kor. Det 
ble dessuten satt inn vinduer i våpenhuset og nye 
benker i skipet. Også den hvelvete himlingen synes å 
stamme fra samme tid. I 1871 ble det bygget et stør
re galleri med trapp fra våpenhuset. Innvendig ble 
vegger og himling malt. Sakristiet ble bygget til i 
1933. I 1947-51 ble kirken restaurert. Malingen på 
de innvendige tømmerveggene ble fjernet, og deler 
av inventaret ble restaurert eller ny bygd.

Alhus kirke er en god representant for de kirke
bygg som ble reist på Vestlandet på 1700-tallet.

Endringene ved kirken på 1800- og 1900-tallet er 
også typiske for den videre skjebne til kirkene i 
området. Av betydelig antikvarisk verdi er kirkens 
renessanseinventar og enkelte inventardeler og gjen
stander fra middelalderen som stammer fra den tid
ligere stavkirken.

REFERANSER

Øvrebø, E., Apneseth, O., Ålhus kyrkje, Fagernes 1995.
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Kirken ble innviet i 1795. For å kompensere det relativt 
lille kirkerommet ble det i 1871 bygget et større galleri 
med trapp fra våpenhuset. Sakristiet på nordsiden av 
koret ble bygget til i 1933.
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FLOSTA KIRKE, AUST-AGDER

Flosta kirke ligger i skjærgården ved det lille tettste
det Narestø, noe nord for Arendal i Aust-Agder. 
Narestø var tidligere en viktig havn i området. Kir
kestedet er middelaldersk. Kirken synes nærmest å 
ha blitt nybygget i 163z og gjennomgikk så omfat
tende ombygginger på 1700- og 1800-tallet, at den 
nærmest er et monument over alle de tre århundrene.

Flosta kirke er en korskirke. Kirken er uvanlig 
orientert, med koret i korsarmen mot nord. Korsar
men mot vest danner underbygget i et tårn. Korsar
men mot øst rommer en menighetssal. Hovedporta
len er gjennom tårnfoten mot vest. I kirken er det 
gallerier i korsarmene mot vest og sør. I alt har kir

ken ca. 300 sitteplasser. Korskillet er markert med 
brystninger med dreiete spiler på hver side av midt
gangen, som oventil er forbundet med en gjennom
gående bjelke.

Veggene i korsarmene er av laftet tømmer, som er 
forsterket med strekkfisker. Korsarmene er ikke laf
tet sammen der de møtes. De ytre gavltrianglene er 
laftet helt opp. Mot korsmidten er takåsene under
støttet av sperrebukker. Utvendig er veggene kledd 
med stående staffpanel og dekorasjoner av sveitser- 
stil-type. Veggene er hvitmalte. Innvendig står tøm- 
merveggene i korsarmene mot sør, nord og øst uten 
kledning og er delvis flattelgjet. Veggene i korsar
mene mot nord og sør har dessuten malte dekora
sjoner av 1700-talls type.

Plankegulvet i koret er hevet et trinn opp i for
hold til gulvet i resten av kirken. I korsarmene mot 
nord og sør er himlingen festet til overkant av tak
bjelker. I korsamen mot øst er himlingen festet til 
undersiden av takkonstruksjonen. Korsarmenes sal
tak er tekket med bord og takstein. Vesttårnet med 
klokkestue har en laftet kjerne. Utvendig har tårnet 
tilsvarende panel som kirken forøvrig. Innvendig 
har veggene stående panel i nedre del, mens tøm- 
merveggene står bare i øvre del. Tårnhetten er for
met som et saltak som igjen bærer en takrytter med 
spir. Også tårnet har utvendige dekorasjoner av 
sveitserstil-type.

Flosta kirke har en svært omfattende bygnings
historie. 11632 var den en enskipet salkirke som var 
orientert på vanlig måte, med koret mot øst. I 1735 
fikk kirken et tilbygget tårn mot vest. 11747 ble kir
ken utvidet til korskirke ved at det ble bygget kors
armer på hver side av skipet. Koret ble flyttet til den 
nordre korsarmen. Samtidig ble deler av kirkens 
interiør fornyet. I 1864 ble den østre korsarmen 
sterkt utvidet og koret igjen plassert mot øst, slik at

Eksteriør av kirken sett fra vest. Foto T. Hegard, Riks
antikvaren.
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Interør av kirkerommet sett mot nord. Foto Holter, Riksantikvaren.

det bare er i den vestre korsarmen at det var bevart 
rester av den opprinnelige bygningen. Dessuten ble 
tårnet påbygget, og kirkens eksteriør og interiør ble 
kraftig ombygget. Etter siste krig gikk folketallet i 
området sterkt tilbake, og i 1970-årene oppsto et 
ønske om å bygge om Elosta kirke. Man valgte å føre 
kirken tilbake til situasjonen etter utvidelsen til kors
kirke i 1747 og å gjøre den østre korsarmen til 
menighetssal. Arbeidet ble utført i 1976-77, med 
Drange & Aanensen som arkitekter og i nært sam
arbeid med Riksantikvaren. På bakgrunn av bevar
te deler og spor i bygningen ble kirkens inventar res
taurert tilbake til situasjonen på 1600- og 1700-tal- 
let. Det samme gjaldt for de malte veggdekorasjone- 
ne fra samme periode. Utvendig er kirkens utseende 
fra ombyggingen i 1864 beholdt.

Også flere andre kirker i samme område ble utvi
det til korskirker på 1700-tallet, som en følge av en 
sterk befolkningsøkning. I siste halvdel av 1800-tal- 
let var en ombygging av kirker til sveitserstil svært 
vanlig. Til kirkens antikvariske verdier hører deler 
av det bevarte inventaret fra 1600- og 1700-tallet. 
Av stor verdi er dessuten utformingen av kirkens

interiør, som er et resultat av en av de mest omfat
tende restaureringer av en tømmerkirke som er blitt 
gjort i Norge.

REFERANSER

Aanensen, H. O., Nilsen, S. E., Flosta kirke : Historie og 
plan for restaurering, 1974.

Den eldste delen av det kirkebygget er fra 1600-tallet. 
Kirkens uvanlige planform og korets orientering mot 
nord skyldes ombygginger i iyĄy og 1864. Kirken ble 
restaurert tilbake til 1747-situasjonen i 1976-77.

NORGE - TOLV TREKIRKER 9J



ivertorneå

Stugun Barsta kapell

:oslagskulla

Södra
Fågelås

Fröd inge

Karlskrona,
Amiralitetskyrkan

SVERIGES
LANDSKAP

1 Skåne
2 Blekinge
3 Halland
4 Småland
5 Öland
6 Gotland
7 Västergötland
8 Östergötland
9 Bohuslän

10 Dalsland
11 Närke
12 Södermanland
13 Värmland
14 Västmanland
15 Uppland
16 Dalarna
iy Gästrikland
18 Hälsingland
19 Härledalen
20 Medelpad
21 Jämtland
22 Ångermanland
23 Västerbotten
24 Norrbotten
25 Lappland

De tolv träkyrkor i Sveri
ge som presenteras.
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SVERIGE - TOLV TRÄKYRKOR

Henrik Lindblad

I tolv kronologiskt ordnade exempel fångas något av 
den brokiga mångfalden i 200 år av träkyrkobyg- 
gande i Sverige från yttersta enkelhet till prakt och 
överdåd. Där man endast hade råd med det allra 
nödvändigaste kunde man utan fackmäns hjälp 
bygga ett litet skjul, som Barsta fiskekapell, medan 
den förmögna församlingen kunde låta byggmästa
ren excellera i stora kyrkor med sinnrika konstruk
tioner, som i korskyrkorna i Roslagskulla och Karls
krona eller i den treskeppiga kyrkan i Habo.

De flesta svenska träkyrkorna hör hemma mellan 
dessa ytterligheter. Där finns de måttligt tilltagna 
kyrkorna i Bergslagen, vanligen spånklädda och 
rödfärgade, långhuskyrkor som ofta utvidgades till 
korskyrkor, som i exemplet Nysund. Snarlika kyr
kor möter även utanför Bergslagen, särskilt i de mel

lansvenska skogsbygderna, t. ex. Fröskog och Södra 
Fågelås. En närbesläktad grupp är de småländska 
kyrkorna som ofta har avlång åttkantig plan, som i 
Frödinge. Malingsbo i Dalarna är också åttkantig 
men med centralplan och med en klassicerande ljus 
panel.

De norrländska kyrkorna skiljer sig från de mel
lansvenska, inte minst genom de rikt och fantasifullt 
formade klockstaplarna. Den lilla kyrkan i Stugun 
anknyter till rokokons herrgårdsarkitektur, medan 
Vemdalen och Övertorneå trots sina begränsade 
mått verkar både egensinniga och monumentala, 
med höga branta tak och kraftfulla dekorativa detal
jer. Klassicistiska stildrag blandas med barockens; 
först mot 1700-talets slut byggdes träkyrkor i kon
sekvent nyklassicism (t.ex. Klövsjö i Jämtland, s. 8).

Kyrkorna ligger 
ofta högt i landska
pet med svindlande 
vacker utsikt. I fiske
hamnens närhet lig
ger Barsta kapell 
vid Höga kusten i 
Ångermanland.
Foto Björn Gran
kvist 1999.
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SÖDRA FÅGELÅS KYRKA, VÄSTERGÖTLAND

Ursprungligen var Södra Fågelås en kapellförsam
ling under Fågelås, nuvarande Norra Fågelås för
samling. Båda kyrkorna är belägna strax söder om 
Hjo, mellan Vättern och riksvägen till Jönköping. 
Moderförsamlingen uppstod under medeltiden, åt
minstone så tidigt som år 1ZZ5. Kapellförsamlingen 
i socknens södra skogstrakter tillkom betydligt sena
re. Någon närmare datering av kapellet har inte kun
nat göras, men förmodligen uppfördes det under 
1500-talets slut eller 1600-talets början.

Den byggnad vi ser idag är sannolikt den ur
sprungliga: en spånklädd timmerkyrka med rek
tangulär planform, något lägre och smalare kor och 
spåntäckt sadeltak. En klockstapel uppfördes åren 
1659-61. Efter själva kyrkobyggnadens färdigstäl
lande har det vid okänd tidpunkt uppförts flera till
byggnader, såsom vapenhus i söder respektive väster 
och sakrista i norr.

Det långsmala kyrkorummet avslutas i väster 
med orgelläktaren och i öster med det lika breda 
men något lägre koret. De bara timmerväggarna och 
den slutna bänkinredningen bidrar, tillsammans 
med den bevarade predikstolen och altaruppsatsen, 
till interiörens 1600-talskaraktär. Långhusets ur
sprungligen plana innertak har en upphöjning som 
blottar takstolarnas bindbjälkar ända från orgelfa
saden fram till korväggen.

Under 1800-talet skedde flera större förändring
ar. När en ny orgel insattes på 1850-talet gjordes en 
upphöjning i innertaket för att orgelfasaden skulle få 
plats. År 1883 ägde en omfattande restaurering rum, 
vilken främst förändrade interiören. En pärlspontpa- 
nel sattes upp över timmerväggarna och innertakets 
1600-talsmålningar doldes med vit limfärg. De slut
na bänkkvarteren ersattes med mer bekväma öppna 
bänkar och ny altaruppsats sattes in. Vid ett blixt-

Exteriör från sydost. Exteriö
ren har genomgått måttliga 
förändringar sedan bygg
nadstiden. De spånklädda 
väggarna och sadeltaket, 
samt det lägre rakslutna 
koret, är karaktäristiska för 
de äldre västgötska träkyr
korna. Foto Henrik Lindblad 
1996.
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Interiör mot öster. Kyrkorummets utseende bar skiftat under 1800- och 1900-talen. 
År 1942 återställdes delvis 1600-talsinteriören, varvid den gamla altaruppsatsen 
återuppfördes. Foto Henrik Lindblad 1996.

nedslag 1885 brann klockstapeln ned och en ny till
kom i dess ställe. Nästa större restaurering utfördes 
194z. Vid detta tillfälle revs det västra vapenhuset 
och ersattes med ett vindfång. Interiören återställdes 
delvis till det utseende den hade före 1883. Pärl- 
spontpanelen avlägsnades och kyrkorummet fick 
nya slutna bänkar och ett nytt golv av tegel. Den 
gamla altaruppsatsen återuppfördes, medan predik
stolen från 1687 konserverades. Med avsikt att ge 
långhuset ett luftigare intryck förlängdes innertakets 
upphöjning ända fram till korväggen. Av tak och 
väggmålningarna kunde endast de i kortaket tas 
fram och konserveras.

Trots de omfattande förändringar som drabbat 
kyrkan, framstår den numera som ett, speciellt till 
det yttre, välbevarat exempel på en äldre västgötsk 
träkyrka av närmast medeltida karaktär. Det restau
rerade kyrkorummet är dock, med sina bara tim
merväggar, slutna bänkkvarter och bevarade fasta

inredning, ett bra exempel på en barockinteriör i en 
enklare landsortskyrka.

REFERENSER

Södra Fågelås kyrka, broschyr, uå.

Byggnaden uppfördes omkring 1600. Sakristia och 
vapenhus har tillkommit senare.
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NYSUNDS KYRKA, VÄRMLAND

Nysunds socken bildades på 1630-talet av ett flertal 
byar utefter Letälven, belägna på ömse sidor om 
gränsen mellan Värmland och Närke. En liten trä
kyrka, Skogsbo kapell, fanns på den till Riseberga 
kloster hörande egendomen Sunds ägor redan under 
medeltiden. Kapellet var sannolikt uppfört som ett 
andaktsställe för vägfarande på Letstigen mellan 
Värmland och Närke.

Den första sockenkyrkan i Nysund, belägen vid 
Letälvens västra strand i nuvarande Åtorps tätort, 
stod färdig 1639. Ursprungligen bestod byggnaden 
av ett långhus med ett troligtvis något smalare och 
rakt avslutat kor. Förutom västtornet, »stapulen«, 
lär den därmed ha erinrat om de närbelägna medel
tida träkyrkorna i Tångeråsa och Södra Råda. År 
1683 påbörjades en tillbyggnad av långhuset öster
ut, varvid det gamla koret raserades och ett nytt tre- 
sidigt uppfördes. Åren 1735-40, under Karlstad-

byggmästaren Philip Eckels ledning, uppfördes kors- 
armar med vidbyggda vapenhus. Vid detta tillfälle 
byggdes även tornet om kraftigt. De timrade väg
garna är exteriört spånklädda och tjärbestrukna 
samt genombrutna av rundbågade fönsteröppning
ar. Korskyrkan har spåntäckta, tjärade sadeltak som 
är valmade över gavlarna. Västtornet kröns av en 
reslig spira.

Det väl tilltagna kyrkorummets flacka brädvalv 
är smyckat med målningar från 1747. Kryssvalvet i 
korsmitten hålls upp av fyra kraftiga hörnpilastrar. 
Förutom pilastrarna och omfattningarna kring de 
rundbågade fönstren är timmerväggarna blottade 
och endast vitstrukna. Undantaget de senare till
komna öppna bänkkvarteren är inredningen från 
1600- och 1700-talen i stort sett intakt.

Efter 1700-talets om- och tillbyggnader har exte
riörens utseende lämnats närmast orörd. Ett stort

Exteriör från söder. Kyrkans yttre 
är välbevarat med många äldre 
väggspån bevarade. Den höga 
tornspiran och vindfången tillkom 
vid utvidgningen 1735-40. Foto 
Bengt A. Lundberg 1999.
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antal av väggspånen lär t. ex. kunna dateras till 
1700-talet. Kyrkorummet har dock genomgått 
några förändringar under senare tid. Ar 1840 
skedde en renovering, då tak och väggar liksom 
den fasta inredningen målades vit. Vid en större 
restaurering 1913 avlägsnades denna färg och 
målningarna i valven togs fram. Vid samma till
fälle revs den gamla bänkinredningen ut till för
mån för öppna bänkar. De senaste större åtgär
derna skedde 1971, då bl.a. fönsteromfattning
arna återfick sina bruna och röda färger, drape
rimålningen bakom altaret togs fram och en 
brudkammare inreddes.

Nysunds kyrka utgör avseende planform, 
interiör och exteriör ett välbevarat exempel på 
Sveriges träkyrkobyggande under 1600- och 
1700-talen. Byggnaden illustrerar även hur en 
mindre 1600-talskyrka med långhusplan i olika 
etapper har utvidgats till en stor korskyrka.

REFERENSER

Hy sunds socken. Minnesskrift, Örebro 1938.
Tham, L., Nysunds kyrka, Karlstad 1972..

Interiör mot öster. Kyrkorummet är relativt välbevarat med 
altaruppsats och predikstol från 1600-talet. Valvets mål
ningar härrör från 1747 och är utförda av mästaren Petter 
Mård från Karlstad. Den öppna bänkinredningen är dock 
från 1913. Foto Bengt A. Lundberg 1999.

Långhuset stod klart 1639. Nuvarande tresidiga kor till
kom 1683. År 1733-40 tillbyggdes kyrkan med korsarmar.
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BARSTA FISKEKAPELL, ÅNGERMANLAND

Kapellet i fiskeläget Barsta, i Nordingrå socken, lig
ger i en brant backe ovanför fiskebodarna med 
utsikt mot hamnen och Bottenhavet. Platsen använ
des under 1600-talet av fiskare från Gävle. Redan 
1649 fanns här hamnrätt med både hamnfogde och 
strandfogde. På initiativ av prosten Nicolaus Bozæ- 
us byggdes åren 1664-65 ett kapell för säsongsfis
karna.

Kapellet utgörs av en knuttimrad salsbyggnad 
med rektangulär plan och sadeltak. Utvändigt är 
stockarna klädda med en omålad, stående lockpa
nel. Taket är täckt av stickspån. En klockställning på 
västra väggen har tillkommit senare. Yttertaket är 
upplagt på åsar i byggnadens längdriktning.

Det lilla kyrkorummet saknar innertak och bräd- 
panel på väggarna. Bänkinredning och predikstol är 
sannolikt samtida med kapellet. Bänkarna består av

handbilade breda plankor och saknar ryggstöd. 
Mans- och kvinnosidan är något annorlunda utfor
made då kvinnobänkarna är fler till antalet och har 
lägre sidostöd. Flera av bänkarna har platser mar
kerade med inristade bomärken. Särskilt utmärkan
de för interiören är också de målningar som utför
des 1699 av en lokal mästare. På utrymmena mellan 
innertakets sidoåsar finns flera figurativa scener. I 
kyrkorummet finns även en draperimålning som 
löper längs väggarnas nedre del.

Både till exteriör och interiör är Barsta kapell 
mycket välbevarat. Efter en period av förfall utför
des dock en restaurering 1936. Främst var denna av 
teknisk natur: murkna timmerstockar och skadade 
spån och brädpanel lagades eller ersattes, byggna
den tätades och målningarna konserverades. De 
största förändringarna torde ha varit att samtliga

Exteriör från väster. 
Förutom att takspån, 
vindskivor och fönster 
ersattes 1936 är byggna
den bevarad i ursprung
ligt skick. Klockställ- 
ningen tillkom 1966. 
Foto Bertil Arnell.
Jfr s. 97.
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takspån liksom vindskivorna byttes mot nya och att 
fönstren byttes ut. De senare var dock inte ursprung
liga. 1966 uppsattes den ovan nämnda klockställ- 
ningen, vilken enligt uppgift har föregåtts av en lik
nande anordning. Enligt en annan källa ska det istäl
let ha funnits en klockstapel intill kapellet.

Med sitt ursprungliga läge ovanför den lilla fis
kehamnen, det enkla, ålderdomliga utseendet och 
den sedan 1600-talet i stort sett oförändrade inred
ningen, är Barsta kapell ett mycket representativt 
exempel på de äldre norrländska fiskekapellens 
byggnadsstil och placering i kulturlandskapet.

REFERENSER

Övre Norrlands kyrkor, Bebyggelsehistorisk tidskrift 22, 
Stockholm 1991.

Interiör mot öster. Kyrkorummet har genomgått ytterst 
få förändringar sedan byggnadstiden. Predikstol, altare 
och bänkinredning är samtida med byggnaden. År 
1699 tillkom interiörmålningar, utförda av en lokal 
mästare. Foto Björn Grankvist 1999.

Barsta fiskekapell. Den knuttimrade salskyrkan uppför
des 1664-65. Planformen har inte förändrats sedan 
uppförandet.
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HABO KYRKA, VÄSTERGÖTLAND

Habo kyrka ligger i en skogrik och kuperad trakt 
några kilometer öster om samhället Habo vid Vät
tern. Sedan annexförsamlingen Gustav Adolf bilda
des 1780 ligger kyrkan nästan mitt i socknen. Det 
tidigaste skriftliga belägget för Habo socken här
stammar från 12.87. Medeltida inventarier, liksom 
den bevarade stensakristian, påvisar också att en 
kyrka i Habo har funnits redan vid 1200-talets slut. 
Den medeltida kyrkobyggnadens utseende är emel
lertid inte känt.

Kyrkans nuvarande planform är resultat av 
genomgripande ombyggnader 1680 och 1723. Den 
senare ombyggnaden förändrade emellertid upp
byggnaden så radikalt att endast ytterväggarna 
kvarstår från den äldre kyrkan. Byggnadens stomme 
är knuttimrad och vilar på en låg, murad sockel av 
kluven gråsten. Planen består i princip av en rek
tangel med grunt avsneddade hörn. Den troligtvis 
medeltida stensakristian skjuter ut i det nordöstra 
hörnet. Framför västgaveln, samt på den norra lång
sidan, finns vidbyggda vapenhus i trä. Kyrkans 
spåntäckta exteriör är i huvudsak tillkommen vid 
ombyggnaden 1723. Långhuset har säteritak, d.v.s. 
takfall i två avsatser, med fönsteröppningar i det 
mellanliggande väggpartiet. Taktäckningen består 
numera av skivplåt. Gaveltornet i väster täcks av en 
karnisformad huv krönt av dubbla lanterniner.

Kyrkorummet är avdelat i tre skepp med bäran
de träpelare inklädda i form av knippepelare. Mitt
skeppet är förhöjt och har överljus. I sidoskeppen 
liksom i öster och väster finns ett flertal läktare samt 
loger för herrskapsfolket. Innerväggarna och takens 
målade figurscener härrör från 1741 och är utförda 
av Johan Kinnerus och Johan Christian Peterson. 
Altaruppsatsen och predikstolen, vilka är samtida 
med 1700-talets ombyggnad, bidrar till kyrkorum
mets homogena stilkaraktär.

Vid 1900-talets början ville Artur Hazelius köpa 
in den då ganska illa medfarna Habo kyrka till Skan
sens friluftsmuseum Efter ingripande av en vältalig 
församlingsmedlem stoppades försäljningen och en 
omfattande restaurering ägde rum. Vid detta tillfäl
le revs senare tillkomna inslag som läktaren ovan 
orgeln och vindfånget i norr. Det senare ersattes med 
ett mindre vapenhus. För övrigt fick kyrkorummet

Exteriör från väster. Den spåntäckta exteriören, där
ibland utformningen av det kraftiga västtornet med 
karnisformad huv och dubbla lanterniner, tillkom vid 
ombyggnaden 1723. Foto Henrik Lindblad 1996.
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nya golv och en ny sluten bänkinredning 
medan exteriören kompletterades med nya 
takkupor och en mindre takryttare på västra 
vapenhuset. De åtgärder som utförts senare 
under 1900-talet har främst varit av under
hålls- och konserveringskaraktär och har inte 
påverkat kyrkobyggnadens utseende i någon 
högre grad.

Habo kyrka är den enda svenska träkyrka 
som uppförts som en treskeppig basilika. 
Kyrkans uppbyggnad tillsammans med den 
ovanligt rika och välbevarade interiören gör 
den unik i det svenska beståndet av träkyrkor.

REFERENSER

Cnattingius, B. och N., Habo kyrka. Sveriges Kyr
kor vol. 135, Stockholm 1970.

Interiör mot öster. Den treskeppiga basilikan med överljus, ett 
flertal läktare och herrskap sloger, är unik för de svenska trä
kyrkorna. Förutom den slutna bänkinredningen, som tillkom
mit under 1900-talet, är deti rika inredningen bevarad i stort 
sett i ursprungligt skick. Foto Lars D. Cnattingius 1966.

0 5 10M

Planen, rektangel med avsneddade hörn, är såvitt känt densam
ma som vid uppförandet 1680. Stensakristian i öster är förmod
ligen medeltida. Kyrkan har förlängts och hörnen byggts in.
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AMIRALITETS KYRKAN I KARLSKRONA, BLEKINGE

Karlskrona Kgl. Amiralitetsförsamling bildades 
1681, två år efter Karl XI:s beslut om Karlskronas 
stads och örlogsvarvs grundläggande. Samma år 
påbörjades den än idag stående träkyrkan, vilken 
ursprungligen var tänkt som ett provisorium i av
vaktan på uppförandet av en planerad stenkyrka. 
Kyrkan döptes till Ulrica Pia efter drottning Ulrika 
Eleonora. Träkyrkans arkitekt var sannolikt fortifi
kationsofficeren Erik Dahlbergh. Innan kyrkan in
vigts i september 1685 hölls gudstjänsterna i det s.k. 
Amiralitetshuset. Kyrkplatsen förlädes till Trossös 
sydöstra udde, strax intill Örlogsvarvets område. 
Den kyrkogård som omger den var från början 
avsedd som begravningsplats. Den bergiga terräng
en kring kyrkan visade sig emellertid snart vara 
olämplig för detta ändamål och många begravning
ar kom istället att ske i den stora källarvåningen 
under kyrkan.

Amiralitetskyrkan uppfördes som en korsformad 
centralkyrka, vars höga, kvadratiska mittparti täck
tes med ett kupolliknande lanterninkrönt tak. Till

det stora mittpartiet fogades fyra lägre och relativt 
smala korsarmar. Byggnaden är inte knuttimrad 
utan uppförd i en stolpkonstruktion, vilken in- och 
utvändigt beklätts med brädpanel. Konstruktionen 
vilar på en putsad stensockel. Exteriört är panelen 
artikulerad med pilastrar och arkitraver. Exteriören 
var ursprungligen bemålad med en blandning av 
tjära och rödfärg, men oljemålades vid 1800-talets 
mitt i en ljust grå eller gul ton. Den röda färgen åter
infördes dock vid en ommålning 1973.

Kyrkans interiör domineras av det höga och om
fångsrika centralpartiet, vars takkonstruktion un
derstöds av fyra kraftiga träpelare. Genom pelarna 
och sammanbindande bjälkar uppdelas den stora 
kvadraten i en mittfyrkant med omgång. I mitten 
utgörs innertaket av en upphöjd, fyrsidig plafond, 
medan omgången har ett plant kassettindelat inner
tak. Från omgången öppnar sig korsarmarnas be
tydligt lägre rum med kor i öster, läktare i norr och 
söder samt orgelläktare i väster.

Eftersom planerna på ett stenkyrkobygge var 
aktuella fram till 1905 fick träkyrkan endast ett obe
tydligt underhåll. Först från 178z tilldelades för
samlingen anslag från flottan för reparation av kyr
kan. Någon restaurering kom inte till stånd förrän 
1822. Förutom inredningen nämnd ovan, tillkom då 
lanterninen över mittkvadraten. En genomgripande 
restaurering ägde rum 1908-09 då de övre läktarna 
revs, orgelläktaren förlängdes och nya, öppna bän
kar tillkom. Nästa större förändring skedde på 
1940-talet, varvid tre senare tillkomna entrébyggna
der revs för att ersättas av nya vestibuler under läk
tarna. I västra korsarmen inreddes kapprum och 
toalett. Den senaste större restaureringen skedde 
1984, då invändig isolering liksom dragning av nya 
rör och ledningar utfördes. I samband med detta

För att efterlikna stenarkitektur kläddes timmerstom
men in med en brädpanel som artikulerades med pilast
rar och arkitraver. Foto Bengt A. Lundberg 1999.
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Interiör mot sydväst. Det stora centralpartiet med de kraftiga trä
pelarna dominerar rummet. I fonden altaruppsatsen och till vän
ster ses predikstolen från samma tid. Foto Bengt A. Lundberg 1999.

skedde interiöra målnings- och konserveringsar- 
beten samt vissa nyinredningar i sakristia och 
kyrkorum.

Både exteriör och kyrkorum ger numera en 
god bild av den stormaktstida kyrkobyggnadens 
ursprungliga utseende. Den ovanliga storleken 
och den utpräglade reformerta centralkyrkopla- 
nen, ger dessutom Amiralitetskyrkan en särställ
ning bland de svenska träkyrkor som uppfördes 
under 1600- och 1700-talen.

REFERENSER

Sveriges Kyrkor, Blekinge, III, vol. 86, Stockholm 1959.

Amiralitetskyrkan, Karlskrona, uppförd 1681-85. Den 
utpräglat reformerta centralkyrkoplanen utgörs av en 
stor mittfyrkant med fyra relativt smala korsarmar.
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ROSLAGSKULLA KYRKA, UPPLAND

Roslagskulla ligger kustnära i södra Roslagen och är 
en av Upplands få bevarade träkyrkor. I närheten av 
kyrkan ligger Östanå gods, vars ägare skapat förut
sättningarna för kyrkans uppförande och inredning. 
En kyrka i Roslagskulla är känd sedan 1642., då 
belägen i Riala socken. Den nuvarande träkyrkan 
uppfördes 1705-06 på bekostnad av greve Fabian 
Wrede.

Kyrkans korsformade plan, med oktagonal kors- 
mitt, är oförändrad sedan uppförandet. Sannolikt är 
även den vidbyggda sakristian i öster samtida med 
övriga byggnaden, även om den inte var helt färdig
ställd 1706. På kyrkogården står dessutom en klock
stapel, uppförd 1752. av byggmästare Gabriel Bi
ström. Kyrkobyggnadens väggar är utförda av ligg

timmer, som på vissa avstånd ut- och invändigt sam- 
manhålles av stående plankor eller timmer. Timmer
stommen vilar på grund- och sockelmurar av otuk
tad marksten i kallmur, vilka senare har fogstrukits 
med kalkbruk. 1728 fodrades stommen utvändigt 
med stående bräder, varvid fasaden uppdelades ver
tikalt och horisontellt med pilastrar, gesims och fot
list. Korskyrkan har numera tegeltäckta sadeltak. 
Över korsmitten reser sig ett mäktigt centraltorn, 
med spånklädd huv, sluten lanternin och spira.

Kyrkorummet domineras av korsmittens kupol
valv med samtida målningar. Valvet bärs upp av fyra 
fristående brädpanelade pelare, vilka dessutom tar 
emot tyngden från tornet ovanför. Korsarmarna 
täcks av trätunnvalv. Väggarna nedan utgörs av det 
bara timret, vilket dock artikuleras med pilastrar 
och gesimser.

Byggnaden har inte genomgått några radikala 
förändringar sedan 1700-talet. År 1848 avskildes 
utrymmet under läktaren till vapenhus. 1862 lades 
enkupigt tegel på de tidigare spånklädda yttertaken. 
1891 målades exteriören med gul oljefärg. Denna 
färgsättning övergavs vid en större restaurering 
1925, då brädpanelens röda färg återställdes liksom 
den svarta färgen på pilastrar, fotlist, taklist och fön
sterfoder. Vid detta tillfälle fick även vapenhuset sin 
nuvarande utformning. Hela byggnaden fick en ny 
grund med ett nytt isolerat bjälklag och taket repa
rerades och isolerades. I kyrkorummet utfördes 
främst reparationer och målningsarbeten. En föränd
ring var dock att nya bekvämare bänkar, med bibe
hållande av den gamla ramen, sattes in. Efter 1925 
har inga större restaureringar skett.

Roslagskulla kyrka är mycket välbevarad sedan

Exteriör från norr. Den timrade stommen brädfodrades 
utvändigt 1728. Korsarmarna har tegeltäckta sadeltak. 
Över korsmitten reser sig ett mäktigt centraltorn, med 
spånklädd huv, sluten lanternin och spira. Foto Henrik 
Lindblad 1998.
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Interiör mot nordost. Överst i bilden skymtar korsmittens kupolvalv. 
Kyrkorummet är i stort sett oförändrat sedan byggnadstiden. Inred
ning och inventarier som altaruppsats, predikstol, bänkar och dop
funt är alla ursprungliga. Foto Henrik Lindblad 19518.

byggnadstiden både till exteriör och interiör och ut
gör dessutom en av de få kvarstående större träkyr
korna i Östsverige. Till den sällsynt homogena inte
riören bidrar ursprunglig inredning som altarupp
sats, predikstol, läktare och bänkkvarter. Bevarade 
svenska träkyrkor med oktagonal korsmitt finns nu, 
förutom i Roslagskulla, endast i Kungälv och Laxå 
(Ramundeboda). Ursprunget till planformen lär fin
nas i det tidiga 1600-talets holländska reformerta 
kyrkobyggnader.

r
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x

REFERENSER

Roslagskulla kyrka, Sveriges kyrkor, Uppland band 1:4, 
vol. 64, Stockholm 1950.

Roslagskulla kyrka, Upplands kyrkor 144, Uppsala 1970.

Kyrkan uppfördes 1705-06 på bekostnad av greve 
Fabian Wrede. Den har en korsformad plan med okta- 
gonal korsmitt. Sannolikt är den vidbyggda sakristian i 
öster samtida med den övriga byggnaden.
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MALINGSBO KYRKA, DALARNA

Under senare delen av 1500-talet anlades det första 
“bergsmanssmidet“ vid Malingsbosjön i södra Da
larnas finnbygder. Från år 1600 började Söderbär- 
kes präster regelbundet resa till orten för att hålla 
gudstjänst. Till en början samlades folket vanligen i 
en bergsmansstuga i Malingsbo by. År 1680 byggdes 
en gudstjänstlokal vid bruket. Salen var inredd med 
predikstol och bänkar och där hölls predikan en 
gång i månaden. En tid underhöll bruksägaren dess
utom en särskild brukspredikant.

Är 1700 brann lokalen liksom bruksherrgården 
ned. En tid efter detta fattade dåvarande brukspa
tronen, landshövding Peter Snack, beslutet att låta 
uppföra en kapellbyggnad, vilken utgör den nuva
rande Malingsbo sockenkyrka. Byggnaden, ur
sprungligen kallad Sankt Annas kapell, uppfördes 
på en högt belägen plats mellan Malings bo herrgård 
och Malingsbosjön.

Kyrkobyggnaden är knuttimrad på en grund av 
kalkbruksfogad marksten. Den består av ett åttkan

tigt församlingsrum med rektangulärt, tresidigt av
slutat kor och ett vidbyggt vapenhus på byggnadens 
västra sida. Koret, liksom sakristian på dess nordsi
da, uppfördes förmodligen vid en ombyggnad 1776. 
Vid denna tid kan även den exteriöra panelen liksom 
de dekorativa pilastrarna ha tillkommit. Ursprung
ligen var timmerväggarna inte brädslagna utan 
endast rödmålade. Huvudbyggnadens tältformade 
tak kröns av en lanternin. De övriga byggnadskrop
parna täcks av valmade sadeltak.

Det vida, oktagonala kyrkorummet täcks av ett 
plant innertak med underliggande takbjälkar. Tim
merväggarna döljs av en stående brädpanel. Interiö
rens färgsättning, draperimålningar liksom predik
stol och altaruppsats utfördes under 1770-talet.

Vid ovannämnda ombyggnad 1776 täcktes in
nerväggarna med panel och försågs med pappers- 
tapeter respektive målades. År 1911-13 höjdes det 
antagligen ursprungliga innertaket och placerades 
ovanpå takstolarnas bindbjälkar. Bänkarna och läk-

Exteriör från sydväst. Ur
sprungligen var kyrkan röd
målad på det blottade timret. 
Brädpanelen med börnpilast- 
rarna har tillkommit senare. 
Under 199J återfick exteriören 
den ljusgrå färg den hade före 
1983 års ommålning. Foto 
Henrik Lindblad 1993.
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taren reparerades och målades. Vid nästa större res
taurering, 1953, var målsättningen att återskapa 
1700-talets färgsättning i församlingsrummet. I 
samband med detta igensattes ett rundfönster i norr. 
Man byggde även ut sakristian och försåg den med 
toalett. Vid den senaste renoveringen 1995 återställ
des exteriörens ljust grå färgsättning från den vita 
färg byggnaden haft sedan 1980-talets början.

Kyrkobyggnaden har, trots ovannämnda föränd
ringar, i allt väsentligt behållit sin ursprungliga 
karaktär. Även om Malingsbo kyrka har egenskaper 
som är tidstypiska finns också anledning att fram
hålla dess särställning; kyrkan var en av få som 
byggdes med polygonal centralplan under 1700- 
talet och endast tre av dessa träkyrkor är bevarade 
idag.

REFERENSER

Malingsbo socken, Dalarna i ord och bild 9, Hedemora
1922.

Interiör mot öster. Altaruppsats och predikstol tillkom 
1776. Altarets placering i det senare tillbyggda koret 
upphäver delvis centralkyrkokaraktären. Foto Henrik 
Lindblad 1995.

Byggd 1707-08. Malingsbo var en av de få kyrkor som 
byggdes med åttkantig centralplan under 1700-talet. 
Det polygonalt avslutade koret med vidbyggd sakristia 
tillkom 1776.
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FRÖSKOGS KYRKA, DALSLAND

Fröskogs kyrkplats ligger på krönet av en hög skog- 
bevuxen ås. Sannolikt är den av medeltida ursprung. 
En kyrkobyggnad, arkivaliskt belagd 1583, revs om
kring 1680 för att ersättas av den nuvarande kyrkans 
föregångare. När denna år 1728 träffades av blixten 
och brann ned till grunden påbörjades snart en ny 
kyrka, vilken kunde invigas redan två år efter bran
den. De föregående kyrkornas utformningar är 
okända.

Den nuvarande kyrkobyggnaden består av ett 
rektangulärt långhus med tresidig avslutning i öster. 
På långhusets sydsida finns ett utbyggt vapenhus och 
på nordsidan en sakristia. Kyrkans stomme är tim
rad och vilar på en grund av putsöverdragen mark
sten. Väggarna är utvändigt beklädda med rödmå
lade spån. Långhusets branta sadeltak är valmat i 
såväl öster som väster och har tjärad spåntäckning.

Strax utanför kyrkogårdsmuren står en panel- och 
skifferklädd klockstapel, vilken sannolikt är samti
da med kyrkan.

Kyrkan har en enhetlig interiör från 1700-talets 
första hälft. De blottade timmerväggarna, med 
dekorativa draperimålningar kring fönsteröppning
arna, kröns av ett plant innertak målat av Hans 
Georg Schiiffner 1739. I samband med att kyrkans 
inre utsmyckades, lät man också förvärva predikstol 
och altaruppsats.

De sentida ingreppen i kyrkobyggnad, utsmyck
ning och inredning är få. Under 1790-talet fick bygg
naden nya och större, spetsigt avslutade, fönster. 
Samtidigt borttogs pelarna mellan koret och kyrko
rummet. 1919 inträffade en mindre brand i kyrkan i 
samband med ett blixtnedslag. Vid den restaurering 
som följde var målsättningen framför allt att fram-

Exteriör från sydväst. 
Ingång till kyrkorum
met sker genom det se
nare tillkomna vapen
huset. De ursprungliga 
små fönstren utbyttes 
mot större vid 17oo
talets slut. Foto Henrik 
Lindblad 1995.
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häva kyrkorummets homogena 1700-talskaraktär. 
Därvid avlägsnades den vitlimmade pappen som 
sedan 1800-talet (?) täckte timmerväggarna. Likaså 
återställdes dörrarna till det forna utseendet. Läkta
ren i väster, med underbyggnad av marmorerade 
pelare, är emellertid ett av nytillskotten vid nämnda 
restaurering. Efter att de kraftigt nedsotade takmål
ningarna tvättades och konserverades 1961, har 
inga mer omfattande åtgärder utförts.

Fröskogs kyrka framstår med den välbevarade 
barockinteriören, den ursprungliga planformen och 
den spånklädda och rödmålade exteriören som en 
tidstypisk representant för de västsvenska timmer
kyrkorna.

REFERENSER

Runelid, E., Dalslands kyrkor, Åmål 1984.

Interiör mot öster. Altaruppsats, predikstol och inner
takets målningar utfördes 1739. Den pappbeklädnad 
som täckt innerväggarna sedan 1800-talet avlägsnades 
vid 1923 års restaurering. Foto Henrik Lindblad 1993.

Kyrkan är byggd 1729. Det polygonala koret, uppfört 
samtidigt med långhuset, är tidstypiskt. Vapenhuset i 
söder och sakristian i norr är tillkomna senare.
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ÖVERTORNEÅ KYRKA, NORRBOTTEN

Övertorneå kyrka är belägen på en höjd med utsikt 
över landskapet omkring Torneälven. Den första 
kyrkobyggnaden på orten, Särkilax kapell, uppför
des på 1400-talet och förstördes vid en våldsam 
islossning 1615. Året därpå byggdes en ny kyrka. 
När denna revs 1735 återanvändes virket i den nuva
rande kyrkan, vilken uppfördes under följande två 
år med Hans Biskop som byggmästare. Övertorneå 
kyrka var gemensam för både svenska och finska 
sidan av älven fram till gränsregleringen 1809.

Kyrkobyggnaden timrades i en korsformad plan 
med tresidigt avslutade korsarmar. Grundplanen är 
likadan som i den 25 år senare byggda Kiminge 
kyrka i Finland (se s 58). Exteriören är klädd med 
liggande träpanel, medan det höga och branta taket 
är spånklätt. Klockstapeln vid kyrkogårdsmuren, 
sydost om kyrkan, uppfördes 1763 samt målades 
och dekorerades några år senare.

Kyrkan har en rik interiör med välbevarade 
inventarier från medeltiden liksom 1600- och 1700- 
talen. Timmerväggarna är dolda bakom en slät 
brädpanel. Innertaket utgörs av två korsande bräd- 
tunnvalv. Predikstol och korskrank utfördes av 
byggmästaren själv. Orgeln, med tillhörande fasad, 
inköptes från Stockholm 1776 och är en av de få fun
gerande 1600-talsorglarna i Europa. Ungefär samti
digt som orgeln sattes upp tillkom läktarna i norra 
och södra korsarmarna.

1902-03 utfördes en omfattande restaurering. 
Kyrkan fick ny altaruppsats och en skärm framför 
sakristian i koret. En bekvämare öppen bänkinred
ning fick ersätta den gamla slutna. I korsarmarnas 
entréer byggdes vindfång. Nästa restaurering skedde 
1935. Vid detta tillfälle försågs kyrkan bl. a. med 
sakrista under norra läktaren samt förråd och vapen
hus under södra respektive norra läktarna. Slutligen

Timmerväggarna är 
klädda med liggande 
träpanel, medan det 
höga och branta 
taket är spånklätt. 
Klockstapeln sydost 
om kyrkan uppför
des 1763. Foto Staf
fan Nygren 1997.
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utfördes en mycket omfattande restaurering åren 
1969-71, där ambitionen var att i möjligaste mån 
återställa kyrkorummet till det utseende det hade 
före de två tidigare restaureringarna. I samband med 
detta framtogs bl. a. målningar på korskrank, korpe
lare och predikstol och kyrkorummet vidgades något 
genom att väggarna under läktarna flyttades.

Tillsammans med kyrkan i Hietaniemi utgör 
Övertorneå kyrka ett mycket värdefullt exempel på 
1700-talets av finsk träarkitektur präglade korskyr- 
kor i Övre Norrland.

REFERENSER

Övre Norrlands kyrkor, Bebyggelsehistorisk tidskrift zz, 
Stockholm 1991.

Beskow, H., Bidrag till studiet av Övre Norrlands kyrkor, 
KVHAAH 79:1, Stockholm 195z.

Brander Jonsson, H. och Jonsson, M., Övertorneå kyrka, 

Kalix 1979.

Kyrkorummet har en rik inredning från iyoo-talet, 
liksom från äldre föregångare. Vid den senaste större 
restaureringen, utförd 1969-71, återställdes interiören 
i möjligaste mån till det ursprungliga utseendet. Foto 
Staffan Nygren 1997.

Korsplanen, med tresidigt avslutade korsarmar, är 
ursprunglig sedan byggnadstiden 1735-37.
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FRÖDINGE KYRKA, SMÅLAND

Frödinge socken är belägen i norra Smålands skogs
trakter, strax nordost om Vimmerby. Socknen 
nämns i skriftliga källor tidigast år 1408. Den nuva
rande kyrkan är byggd 1739-43, på samma plats 
som den äldre träkyrkan. Under golvet har påträf
fats rester av den gamla kyrkans stengrund, vilka 
visar att byggnaden förmodligen utgjordes av en 
rektangulär salkyrka med västtorn. I en skrivelse till 
domkapitlet år 1730 framhölls att kyrkan då var 334 
år gammal och mycket förfallen. Några år senare 
revs den gamla timmerkyrkan och en ny träkyrka 
uppfördes i dess ställe. Den tunnvälvda stensakristi- 
an sparades dock, liksom den år 1694 uppförda 
klockstapeln.

Aven den nya kyrkan byggdes av liggtimmer. De 
laxade knutarna döljs bakom tjärad spånklädsel. 
Timret hålls samman av stående stockar på regel
bundna avstånd. Kyrkobyggnaden har en avlång ått
kantig form, med rektangulära avslutningar i öst och 
väst. Dessa småländska »skeppsformiga« kyrkor ut

gör en egen grupp kyrkor i Småland. Byggmästaren, 
Jonas Sandahl, övertog förmodligen byggnadstypen 
från sin läromästare Lars Höflin, vilken redan 170z 
gjort förslag till en liknande kyrka i Lidhult. Sju år 
före Frödinge hade Sandahl praktiserat sina kunska
per på den snarlika kyrkan i Näshult. Frödinge kyrka 
utmärks dock genom den höga och branta takres
ningens två fall, vilka på säteritaksvis åtskiljes av ett 
lågt, stående väggparti. Taket är numera plåttäckt. 
Anslutet till det raka väggpartiet i väster finns ett 
vapenhus som färdigbyggdes först 1757.

Interiören har återfått sin tidstypiska senbarocka 
karaktär efter en omfattande restaurering på 1950- 
talet. Kyrkorummets plana innertak och bara tim
merväggar är försedda med en ovanligt rik och väl- 
bevarad målningsskrud. Fönstren är tresidigt avslu
tade och inramas av draperier målade direkt på tim
ret. Liksom på utsidan finns med jämna mellanrum 
följare som håller samman väggarna. Vissa av dessa 
är illusoriskt målade för att efterlikna kolonner med

Exteriör sedd från söder. Det 
höga plåttäckta taket, uppdelat 
i två fall, dominerar exteriören. 
Klockstapeln uppfördes vid 
den medeltida träkyrkan 1694. 
Foto Henrik Lindblad 1996.
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Det senbarocka kyrkorummet återställdes vid en större restaurering på 1950-talet. 
Det plana innertaket, liksom de bara timmerväggarna, har en ovanligt rik och välbe- 
varad målningsskrud. Foto Henrik Lindblad 1996.

bas och kapital. Bänkinredningen är efter den senas
te större restaureringen numera sluten.

Frödinge kyrka har genomgått ett par omfattan
de restaureringar under 1900-talet. Ar 1904 kläddes 
kyrkorummets väggar in med pärlspontpanel, den 
gamla slutna bänkinredningen fick ge vika för mer 
bekväma öppna bänkar och ett nytt golv lades. 
Spånbeläggningen på yttertaket ersattes med brun
målad skivplåt. Redan 1936 fanns planer på en åter- 
restaurering, men delvis på grund av kriget skedde 
denna först 1950-51. Pärlspontpanelen avlägsnades 
och de därmed avtäckta målningarna rengjordes och 
konserverades. Bänkarna från föregående restaure
ring kasserades och en sluten bänkinredning rekon
struerades. Kyrkan försågs också med elektrifierad 
belysning. Efter dessa omfattande åtgärder har vissa 
smärre utförts, dels 1974, då en mindre underbygg
nad gjordes under orgelläktaren, samt 1990-92, då 
kyrkorummets målningar konserverades.

Av totalt åtta skeppsformiga träkyrkor i Småland 
återstår numera endast tre på ursprunglig plats. I 
denna lilla grupp utgör Frödinge kyrka, genom sin

planform, takresning och rika interiör, ett märkligt 
exempel på 1700-talets byggnads- och inrednings- 
konst.

REFERENSER

Hofrén, M., Timmerkyrkan i Frödinge, Årsboken Kalmar 

län 1951.

De »skeppsformiga« timmerkyrkorna, med avlångt ått
kantiga långhus, rektangulärt avslutade i öst och väst, 
finns endast i Småland. Den medeltida stensakristian 
härrör från den äldre träkyrkan. Vapenhuset i väster 

uppfördes 1757.
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VEMDALENS KYRKA, HÄRJEDALEN

Kyrkplatsen är belägen i Härjedalens fjällbygder 
nära Vemdalsskalet. Vemdalens by har gamla anor. 
Enligt obekräftade uppgifter kan ett träkapell ha 
funnits på platsen redan under medeltiden. De tidi
gaste någorlunda säkra beläggen är från 1624, då 
Vemdalen förefaller ha blivit självständigt från Hede 
församling och en liten träkyrka uppfördes. När den 
nya timmerkyrkan byggdes år 1763, är det sannolikt 
att delar av den äldre kyrkan fick ingå i själva stom
men. Byggmästare till Vemdalens nya kyrka var ryt
taren Olof Månberg från Hackås i Jämtland. Han 
hade dessförinnan låtit bygga om kyrkan i Föllinge 
till en åttkantig planform (1758-61), men denna revs 
redan under det tidiga 1800-talet, varför dess utseen
de i övrigt är okänt. Den fristående klockstapeln 
uppfördes 1755 och är alltså något äldre än den 
nuvarande kyrkobyggnaden.

Månberg gav Vemdalens kyrka en oktagonal 
avlång form, täckt av ett valmat tak med brant res
ning. Takets dubbla fall åtskiljes av ett vertikalt 
väggparti, vilket av svarvade kolonetter indelas i

sektioner. Den krönande takryttarens lökformade 
spira upprepas i den närbelägna klockstapeln. Kyr
kobyggnaden är uppförd av liggtimmer, vilket döljs 
bakom en stående brädpanel. Liksom i Roslagskul- 
la sammanhålles timret på regelbundna avstånd av 
stående plankor eller stolpar, vilka givits formen av 
enkla lisener. Ursprungligen var exteriören röd, men 
numera är panelen vitmålad.

De åtta stora, tresidigt avslutade fönstren ger 
kyrkorummet, trots den måttliga skalan, ett intryck 
av rymd och ljus. Till detta bidrar även innertaket, 
vars spegelvalv med sina svängda sidor vilar högt 
ovanför församlingssalen. Mellan fönstren finns 
stolpar motsvarande lisenerna på ytterväggen. In
redningen utgörs genomgående av arbeten i senro
koko, utförda av lokala mästare. Den bukiga pre
dikstolen, liksom den stora altaruppsatsen, är båda 
tillkomna strax efter kyrkobyggnadens färdigstäl
lande, medan den rikt sirade korbågen uppsattes så 
sent som 1811.

Aren 1914-20 skedde den mest omfattande res-

Exteriör från söder. Det 
branta taket är valmat med 
dubbla fall. Takryttarens 
lökformade spira upprepas 
i klockstapeln. Foto Henrik 
Lindblad 1996.
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Interiör från läktaren mot altaret i öster. Inredning i senrokoko. Predikstol och altar- 
uppsats är tillkomna strax efter kyrkans färdigställande. Korbågen uppsattes först 
1811. Efter detta är kyrkorummet närmast oförändrat. Foto Henrik Lindblad 1996.

taureringen, där interiörens 1700-talsfärger togs 
fram under den senare tillkomna vitmeningen. För 
övrigt fick byggnaden en ny sockel, varmluftsan- 
läggning samt en ny orgel med tillhörande fasad. 
1957 togs vägg- och takmålningar fram på sakristi
ans vind. Dessa visade sig vara tillkomna under 
1600-talet och härrörde från den gamla kyrkobygg
naden, vilken man återanvänt vid uppförandet av 
den nya kyrkan. 1983-84 skedde vissa inre rengö
rings- och målningsarbeten och äldre inredning som 
altaruppsats, korbåge och läktarkapitäl rengjordes 
och konserverades.

Kyrkan är mycket väl bibehållen både till exteri
ör och interiör och har en ovanligt enhetlig 1700- 
talsprägel. Den avlånga åttkantiga formen, det höga 
valmade taket och den spetsiga takryttaren har sina 
yttersta arkitektoniska förebilder i den franska och 
holländska reformerta arkitekturen årtiondena om
kring 1600. Likväl är själva utförandet ett stycke

typisk svensk landsortsarkitektur med knuttimring 
och spåntäckta takfall.

REFERENSER

Festin, E., Vemdalens kyrka, ]ämten 192.0, Östersund. 
Hamberg, P. G., Vemdalens kyrka, Östersund u å.

Kyrkan byggdes 1763 av Olof Månberg från 
Hackas i Jämtland. Oktagonal utsträckt plan 
med vapenhus i väster och sakristia i öster.
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STUGUNS GAMLA KYRKA, JAMTLAND

Den nuvarande kyrkobyggnaden föregicks av åt
minstone två kyrkor eller kapell. Redan år 1333 skall 
det ha funnits en själastuga och ett kapell på platsen, 
kring vilken byn Stugun växte fram. Det medeltida 
träkapellet efterträddes år 1671 av ytterligare en 
liten träkyrka, vilken revs då den nuvarande Stuguns 
gamla kyrka tillkom 1786-87.

Byggnaden uppfördes som en liten tornlös rek
tangulär träkyrka med valmat tak brutet i två fall och 
en i öster vidbyggd sakristia. Den timrade stommen 
vilar på en murad grund av obearbetad marksten. 
Ytterväggarna är inklädda med ohyvlad brädpanel. 
Södra långsidan är utformad till symmetrisk huvud- 
fasad med portalen flankerad av två tresidigt avsluta
de fönster. Byggmästare var den mångkunnige klock
aren, nämndemannen och timmermannen Pål Pehrs
son i Stugun. Drygt tio år tidigare hade han byggt 
klockstapeln med dess karaktäristiska lökkupol.

Invändigt fodrades timmerväggarna med liggan
de slät panel och det brant välvda trätaket försågs 
med en plafond och vitlimmades. Altaruppsats med 
predikstol, bänkar och altarring är alla bevarade 
sedan utförandet 1791-93. Undantaget en väggmål
ning, i form av en klassiserande tempelarkitektur 
omgivande altarpredikstolen, är väggarna vitlimma- 
de och odekorerade.

Invigningen av kyrkan ägde rum den 1 januari 
1795, men kyrkan var då långtifrån färdig. Exteriö
ren målades fullständigt först 1810. Aret därpå bygg
des läktaren i väster. När interiören slutligen målades 
klart omkring 1819 hade Pål Pehrsson varit död i fyra 
år. Emellertid växte församlingen och den lilla trä
kyrkan ansågs snart inte räcka till. 1886 uppfördes en 
ny kyrkobyggnad i sten och den gamla kyrkan stod 
övergiven i många år. Under 1930-talet bestämde 
dock församlingen att den skulle iståndsättas och ett

Det valmade spåntäck- 
ta taket är brutet i två 
fall. Klockstapeln, med 
den karaktäristiska 
lökkupolen, uppfördes 
vid den äldre träkyrkan 
på 1770-talet. Byggna
dernas ohyvlade bräd
panel återfick den ur
sprungliga gammelrosa 
färgen 1971. Foto 
Henrik Lindblad 1996.
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Interiör. Det enkla välvda kyrkorummet har en mycket välbevarad inredning, 
som altaruppsats med predikstol och slutna bänkkvarter, från 1791-93. Foto 
Henrik Lindblad 15196.

restaureringsprogram upprättades. Restaureringen 
kom till utförande först 1946 och var huvudsakligen 
av teknisk natur - nya takspån lades på taket, sakris
tians skorsten revs och exteriören målades om. Ar 
1971 skedde de senaste större åtgärderna då byggna
den isolerades och målades in- och utvändigt. Från 
att ha varit vit i många år återfick exteriören vid detta 
tillfälle den ursprungliga gammelrosa färgen.

REFERENSER

Rosén, B., Stuguns kyrkor, Jämtland kyrkor 15, 1965. 
Svensson, Bo G., Stuguns kyrkor, Jämtlands kyrkor 36, 

Östersund 1989.

Stuguns gamla kyrka uppfördes iy86-8y med Påhl 
Persson som byggmästare. Träkyrkan har en enkel rek 
tangulär plan med vidbyggd sakristia i öster.
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STUGUNS GAMLA KYRKA, JÄMTLAND

Den nuvarande kyrkobyggnaden föregicks av åt
minstone två kyrkor eller kapell. Redan år 1333 skall 
det ha funnits en själastuga och ett kapell på platsen, 
kring vilken byn Stugun växte fram. Det medeltida 
träkapellet efterträddes år 1671 av ytterligare en 
liten träkyrka, vilken revs då den nuvarande Stuguns 
gamla kyrka tillkom 1786-87.

Byggnaden uppfördes som en liten tornlös rek
tangulär träkyrka med valmat tak brutet i två fall och 
en i öster vidbyggd sakristia. Den timrade stommen 
vilar på en murad grund av obearbetad marksten. 
Ytterväggarna är inklädda med ohyvlad brädpanel. 
Södra långsidan är utformad till symmetrisk huvud- 
fasad med portalen flankerad av två tresidigt avsluta
de fönster. Byggmästare var den mångkunnige klock
aren, nämndemannen och timmermannen Pål Pehrs
son i Stugun. Drygt tio år tidigare hade han byggt 
klockstapeln med dess karaktäristiska lökkupol.

Invändigt fodrades timmerväggarna med liggan
de slät panel och det brant välvda trätaket försågs 
med en plafond och vitlimmades. Altaruppsats med 
predikstol, bänkar och altarring är alla bevarade 
sedan utförandet 1791-93. Undantaget en väggmål
ning, i form av en klassiserande tempelarkitektur 
omgivande altarpredikstolen, är väggarna vitlimma- 
de och odekorerade.

Invigningen av kyrkan ägde rum den 1 januari 
1795, men kyrkan var då långtifrån färdig. Exteriö
ren målades fullständigt först 1810. Året därpå bygg
des läktaren i väster. När interiören slutligen målades 
klart omkring 1819 hade Pål Pehrsson varit död i fyra 
år. Emellertid växte församlingen och den lilla trä
kyrkan ansågs snart inte räcka till. 1886 uppfördes en 
ny kyrkobyggnad i sten och den gamla kyrkan stod 
övergiven i många år. Under 1930-talet bestämde 
dock församlingen att den skulle iståndsättas och ett

1 jjg
iJH _ L-jsIŁjsfc «i^SryFsSi
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Det valmade spåntäck- 
ta taket är brutet i två 
fall. Klockstapeln, med 
den karaktäristiska 
lökkupolen, uppfördes 
vid den äldre träkyrkan 
på 1770-talet. Byggna
dernas ohyvlade bräd
panel återfick den ur
sprungliga gammelrosa 
färgen 1971. Foto 
Henrik Lindblad 1996.
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Interiör. Det enkla välvda kyrkorummet har en mycket välbevarad inredning, 
som altaruppsats med predikstol och slutna bänkkvarter, från 1791-93. Foto 
Henrik Lindblad 1996.

restaureringsprogram upprättades. Restaureringen 
kom till utförande först 1946 och var huvudsakligen 
av teknisk natur - nya takspån lades på taket, sakris
tians skorsten revs och exteriören målades om. År 
1971 skedde de senaste större åtgärderna då byggna
den isolerades och målades in- och utvändigt. Från 
att ha varit vit i många år återfick exteriören vid detta 
tillfälle den ursprungliga gammelrosa färgen.
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Stuguns gamla kyrka uppfördes iy86-8y med Pähl 
Persson som byggmästare. Träkyrkan har en enkel rek 
tangulär plan med vidbyggd sakristia i öster.
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Rännknut Dubbelhaksknut Enkelhaksknut Laxknut

J Sjunkning

Väggband

Dymling 
(sjunkmån i 
aymlinghålet)

Sjunkning

Drag (långdrag)

Svärd (sjunkmån vid svärdets topp)

fig. i. Principskiss av det liggtimrade husets 
byggnadsteknik: I liggande timmerkonstruktioner 
samverkar krympningen och tyngdkraften. Väg
garna sjunker när träet torkar; men skarvarna 
mellan timmervarven förblir tät genom att vägg
tyngden är koncentrerad till de tunna kanterna i

draget (den huggna rännan i stockens undersida). 
För att hindra timret att kalva (rulla ut eller vrida 
sig) är hörnen låsta med knutar. I öppningar styrs 
väggstockarna av svärd och mellan stockarna sit
ter dymlingar. Där ej annat anges är samtliga 
teckningar i uppsatsen av författaren.
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Byggnadsteknik och kyrkorum
KYRKLIG TIMMERBYGGNADSKONST UNDER 160O- OCH I7OO-TALEN

Peter Sjömar

EN MATERIALMÄSSIG BETINGELSE OCH 
TVÅ BYGGNAD STEKNISKA PROBLEM

Barrskogen från norska västkusten och öster ut in i 
den ryska tajgan tillhandahöll ett allsidigt bygg
nadsmaterial. De långa, raka trädstammarna med få 
kvistar utgjorde en förutsättning för de byggnads
tekniker och byggnadstraditioner som vi självklart 
uppfattar som tillhörande vår historia. Skall vi peka 
ut ett byggnadssätt som är unikt för oss måste detta 
vara timring.

Timmerbyggnadstekniken kan förklaras av en 
materialmässig betingelse1 (fig. 1). Ett sätt att bygga 
med grovt virke var att ställa det upp. Antingen som 
palissadverk där stockarna var nedgrävda i marken 
eller stående i ett ramverk som i stavkonstruktioner. 
Problemet var träets fuktrörelser. Det glipade mellan 
det stående virket när det torkade. Krympningen 
lärde man sig behärska genom att lägga timmer
stockarna över varandra. Då samverkade tyngdkraf
ten och volymminskningen. När träet torkade hände 
inget annat än att väggen sjönk samman och blev 
något lägre. Liggande timmer var ett effektivt sätt att 
anpassa byggandet efter träets egenskaper men det 
medförde två byggnads- eller trätekniska problem:

A. Såten, de vågräta fogarna mellan stockarna, 
krävde en tätningsmetod som tog hänsyn till att 
stockarna var böjda och knöliga. Anliggningsytan 
var ojämn. Tätningen måste göras så att såten stäng
des genom justering av varje stock.

B. Väggskivan krävde förstyvning så att inte 
stockarna kalvade, d.v.s. rullade eller vreds ur sitt 
läge. Låsningen måste vara av sådant slag att den 
inte hängde upp timret och hindrade sjunkningen.

På dessa två byggnadsproblem finner vi lösning
ar som är säregna för norskt, svenskt och finländskt 
byggande. Det finns likheter med både sydliga och 
östliga kulturområden men i detaljer och framför 
allt i samverkan mellan tätningen av timmervarven 
och låsning visar sig den skandinaviska byggnads
teknikens egenart.

Det timrade husets två utmärkande konstruk
tionsdelar är drag (medrag eller långdrag) i stockar
nas undersida och knutar i hörn och mellanväggar. 
Hörnförbindelsen har givit namnet knuttimring åt 
byggnadssättet. Knuttimringens betydelse framgår 
bland annat av att ordet knut på svenska har kommit 
att betyda hörn på vilken byggnad som helst. Det går 
att gå runt knuten på hus även om de inte är timrade.

I flera avseenden är knuttimring ett genialiskt 
byggnadssätt. Tekniken är anpassad till träets egen
skaper och till ett rationellt byggarbete. För den som 
är erfaren går det förvånansvärt snabb att timra 
trots att varje väggtimmer måste justeras och anpas
sas. Var stock har sin plats. Den passar där men 
ingen annanstans. Häri ligger en betydelsefull kul
turaspekt. Arbetet krävde samtidigt praktisk färdig
het och utvecklad teori. Det tänkta och det utförda 
var två sidor av utövandet.

Till den nordiska timringens egenart hör att »trä 
möter trä« vilket betyder att anliggningen i knutar 
och i drag bestod av tunna skarpa kanter. När tyng
den från väggar, bjälklag och tak koncentrerades till 
de skarpa mötespunkterna deformerades veden och 
stängde såt och knutar. Man kan säga att de egen
skaper i träet som ställde till problem också var de 
egenskaper som timmermännen utnyttjade vid pro-
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fig. 2. Timringsmetoder. A: Delar av Syd- och Östeuropa. 
Skarven mellan stockarna tätas av ett mjukt material (mossa, 
lera eller liknande). I de övriga exemplen tätas skarven mel
lan stockarna med drag. B: Rundtimmer, vanligt i Finland 
ock norra Sverige i äldre byggnader och i senare enkla hus 
som hölador. C: Ovalformat timmer, vanligt i äldre byggna
der i Norge. D: Timmer bilat på två sidor (stockens rundning 
är kvar på över- och undersida vilket har stor betydelse för 
hur arbetet utfördes) vanligt i Nord- och Mellansverige, Fin
land och Norge. E: Timret skrätt (bilat) på alla fyra sidor, vil
ket medför att dragen är lika breda som väggen och att drag
ningen gjordes mot skarpkant. Denna metod användes i 
södra Sverige och i de medeltida timmerkyrkorna, jämfört 
med de övriga metoderna gav det skarpkantade timret släta 
väggar.

Drag 

r— Såt
V//

Vankant Skarpkant

SÖDRA RÅDA

Profiljärn

SKAGERSHULT

fig. 3. Väggbehandling i Södra Råda kyrka (tidigt 1300-tal) och 
Skagershults gamla kyrka (mitten på 1600-talet). I Södra Råda 
blev väggen slät utan synlig såt genom att timret var skrätt på fyra 
sidor. När Skagershults kyrka byggdes 330 år senare hade man 
uppenbarligen glömt denna timringsmetod. Kyrkan byggdes med 
tvåsidigt bilat timmer. När bygget var klart höggs såten plan och i 
denna naglades trekantiga lister fast så att väggarna blev släta. 
Samma metod har användes i finska kyrkor, t.ex. den i Keuruu.
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blemlösningen. Det genialiska låg i att vända en 
svaghet till en möjlighet.

För svensk del kompliceras bilden av att vi kan 
urskilja två olika timmermanstraditioner (fig. z). En 
nordlig var likartad den i Norge och Finland. Till 
uppsvensk timring hörde i äldre tid rundtimmer och 
senare tvåsidigt bilat timmer. Dragningen gjordes 
mot vankant. Ett tecken på timring med denna 
metod är att såten ligger en bit in även om timret är 
bilat. När dragningen gjordes mot en vankant gick 
det inte att dra ned stockarna så djupt att väggen 
blev helt slät. I sydsvensk timring användes timmer 
som var bilat på alla fyra sidor. Dragningen gjordes 
mot den skarpa hörnkanten. Därmed blev dragen 
lika breda som väggtjockleken och väggarna blev 
släta utan tydlig markering av timmervarven.

Skagershults gamla kyrka byggdes där de två tra
ditionerna möts (fig. 3). Någon mil längre öster ut 
står den medeltida träkyrkan i Södra Råda. Förutom 
det geografiska avståndet skiljer 350 år kyrkorna åt. 
I Södra Råda är timret fyrskrätt. I några av timmer
varven har det skarpa mötet mellan väggtimren 
använts som anslag för en försynt profilerad deko
ration. I övrigt är väggarna släta. De släta väggarna 
hör samman med byggnadssättet. Även i Skagers- 
hult är väggarna släta men de blev det först efter att 
kyrkan blivit färdigbyggd. Timringen gjordes med 
tvåsidigt skrätt timmer. De svaga rundningarna i 
såten höggs plana och en trekantig list lades in som 
fästes med korta tränaglar. Såt efter såt i kor och 
långhus fylldes ut på detta omständliga sätt. Tradi
tionella medel och estetisk avsikt sammanföll 
uppenbarligen inte.

STORA TIMRADE RUM 
MED VÄLVDA INNERTAK

Bondhusen är de vi i första hand förknippar med 
timmer och timring. I sina grundläggande drag lik
nar timmerhus i Norge, Sverige och Finland varan
dra. Snart ser man dock förbi det gemensamma. Det 
folkliga byggets regionala och lokala särdrag fram
träder. Byggnadsteknik, hantverk och byggnadsty
perna formades i detalj av olika traditioner och sed
vanor. En aspekt på den folkliga arkitekturen i Nor
den är därför hur olikartade kulturella, sociala och 
ekonomiska förhållanden påverkade timmerbygg
nadsteknikens tillämpning.

Det kyrkliga byggandet ingick däremot i ett euro
peiskt kultursammanhang. Kyrkornas byggnads- 
program formulerades inte lokalt. En kyrka i Nor
den skulle användas och se ut som kyrkor i andra 
delar av den katolska och protestantiska världen. De 
avgörande idéerna och föreställningarna föddes inte 
hos oss som var träbyggande utan bland kontinen
tens stenbyggare. Nordens träkyrkor utgör vårt spe
ciella bidrag till kyrkobyggnadskonsten.

Kyrkorna ger möjlighet till analyser av annat slag 
än den profana bebyggelsen. För timmerkyrkorna är 
en viktig aspekt mötet mellan utifrån kommande 
idéer om rumslighet och form och hur dessa idéer om
sattes i lokala tekniska och konstruktiva lösningar.

Missionstidens kyrkor var av trä och byggda i 
stavteknik. Många av den andra generationens kyr
kor i Sverige byggdes av sten men stavkonstruktio
ner användes fram under noo-talets andra hälft. 
Därefter, med undantag av Fledareds stavkyrka, 
känner vi inte till att det byggdes stavkyrkor. Någon 
motsvarighet till de norska stavkyrkorna med invän- 
diga stavar tycks inte ha funnits i Sverige. I stället 
byggdes träkyrkorna från och med tidigt izoo-tal 
med liggande stockar, drag och knutar.

De medeltida timmerkyrkorna liknar i form och 
storlek stenkyrkorna. Timmerkyrkorna har också 
uppfattats som efterbildningar av stenbygge, d.v.s. 
att man i brist på sten eller kunskap om stenhugg- 
ning utformade ett träbyggande med stenbyggandet 
som förebild.

Vad den tidens byggare verkligen tänkte inför sin 
uppgift kan vi inte fastställa men någon byggnads
konst som utvecklade en till timmer tydligt bunden 
särart finner vi inte. Ett alternativ till att tänka i för
lagor är emellertid att lyfta fram byggnadspro- 
grammet. Man kan då konstatera att uppfattningen 
under tidig medeltid om hur en kyrka skulle se ut 
lika väl kunde förverkligas i trä som i sten.

Under hög- eller senmedeltiden förändrades kyr
korummet i ett för byggnadstekniken viktigt avse
ende. Kyrkorna valvslogs. Välvda innertak av trä 
eller stenvalv gav kyrkorummen den form som i Sve
rige fortfarande förknippas med en kyrka. Kyrko
rum har en tydlig riktning uppåt.

Innertakens resning och rummens riktning tillhör 
ett ideal med rötter i centraleuropeisk gotik. I Sveri
ge slogs de första stenvalven något senare än på kon
tinenten, kanske vid izoo-talets mitt. Det är ingen
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S2

Yta Si S2
Löpmeter

timmer/varv

Fyrkantig 100 kvm 10 m 40 m

Sexkantig 260 kvm ca. 17 m 20 m 60 m

Attakantig 480 kvm ca. 24 m ca. 26 m 80 m

fig. 4. Skiss som visar planform, golvyta och spänn-
vidd mellan väggarna i fyrkantig, <;exkantig och åtta-
kantig plan med io meters väggtimmer (a).

djärv gissning att konsten att bygga valv fördes hit 
av invandrande stenhuggare eller murare. De medel
tida tunnvalvsformade brädtaken skulle däremot 
kunna uppfattas som en variant på samma gestalt
ningstanke översatt till regionalt behärskad teknik. 
De medeltida med trätak välvda rummen finns i 
stenkyrkor. Endast Södra Råda gamla träkyrka har 
ett tak av detta slag. Först efter reformationen tycks 
taktypen blivit allmän i timrade kyrkor.

Med reformationen följde en ny gudstjänstord
ning. Den katolska av symbolik och riter präglade 
mässan ersattes under 1600-talet av gudstjänster 
direkt riktade till församlingen. Menigheten skulle 
deltaga. Från predikstolen höll prästen förmaningar,

informerade, upplyste och uppfostrade. Kyrkorna 
skulle vara ljusa, eller i vart fall ljusare än tidigare, 
så att menigheten kunde följa med i gudstjänsten. De 
skulle vara stora nog att rymma de flesta vuxna 
sockenbor. Till kravet på större kyrkor bidrog be
folkningstillväxten. Alla i en bygd skulle nås och för
stå de världsliga och andliga budskap som utgick 
från kyrkan.

Denna korta sammanställning ger några ut
gångspunkter för tekniska analyser av de timmer
kyrkor som byggdes i Norge, Sverige och Finland 
under 1600- och 1700-talen. Vi har till att börja med 
själva timmerbyggnadstekniken, konsten att lägga 
stockar i varv och sammanbinda dem till en stabil 
byggnadsstomme med hjälp av knutar, drag, svärd 
och dymlingar. I denna fråga kan i vart fall inte jag se 
något som skulle vara speciellt för just 1600- och 
1700-talens kyrkor. Ett timrat allmogehus, en timrad 
medeltida kyrka eller en timrad kyrka från tiden efter 
reformationen är i sina grundläggande tekniska 
detaljer och i det hantverksmässiga utförandet expo
nenter för de lokala hantverkstraditionerna. En ana
lys av vad det betyder att bygga stora timrade rum 
vars innertak välver sig över långväggarna bör däre
mot fånga det ur byggnadsteknisk synpunkt väsent
liga i den kyrkliga timmerbyggnadskonsten från sent 
1500-tal. Stora rum därför att befolkningsökning 
och kyrkogångsplikt krävde stora och rymliga kyr
kor. Välvda höga innertak därför att kyrkan sedan 
senmedeltid odlat ett rumsideal där rummet sträva
de uppåt och taket bildade en symbolisk himmel.

PLANFORM, TIMMERLÄNGD,
SPÄNNVIDDER OCH VÄGGENS STABILITET

Den teoretiska lösningen på problemen att bygga en 
stor timmerbyggnad är enkel: man använder så 
långa stockar som behövs för att få en fyrkant som 
är så stor som man önskar. 20 meter långa stockar 
ger en 400 m2 stor plan, 30 meter långa stockar ger 
900 m2, osv. Problemet är att stockar inte kan vara 
hur långa som helst. De timrade husens storlek och 
form förklaras därför ofta av timrets längd.

Självklart gav väggstockarnas längd och dimen
sion begränsningar men det handlade inte om att det 
var omöjligt att bygga hus med annan form och stor
lek än dem vi är vana att se. Gran och tall kan i mel
lersta Sverige nå upp till 30 meters höjd. När toppen
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kapas kan det återstå en byggbar stock med minst zo 
meters längd.2 Så långt väggtimmer finner vi emel
lertid inte.

Timrade hus är således inte en direkt och exakt 
återspegling av skogen. Analysen måste ta sin ut
gångspunkt i det som var praktiskt lämpligt till skill
nad från det som var praktiskt möjligt. Längden på 
timret visar byggarnas värderingar och val utifrån 
den samhälleliga situation som reglerade bygget. Val 
som grundade sig på hur bygget organiserades, hur 
många som deltog, hur lång tid det fick ta, vilka 
hjälpmedel som fanns, hur det betalades, etc. Det är 
riktigare att betrakta byggnadsstimrets längd och 
grovlek som kulturbetingad i stället för naturbeting- 
ad. Tradition och samhällsordning gav kriterierna 
för virkesval. Timmermännen tog ut de träd de ansåg 
lämpliga och användbara. Även om skillnaden mel
lan träd och timmer enbart är den att timmer är träd 
som kapats i rot och topp så är trädet en produkt av 
naturen medan timret är en produkt av kulturen.

Att hantera långt och grovt timmer var tungt och 
tidsödande. En tallstock om zo meters längd kunde 
i rått tillstånd väga zooo till 3000 kg. Att lirka ut 
enstaka stockar av detta slag ur skogen och trans
portera dem till byggplatsen var möjligt men att 
driva ut så långt timmer till en hel kyrka skulle ha 
krävt en orimligt stor arbetsinsats. På byggplatsen 
hanterades timret i en rad olika arbetsmoment: bil- 
ning, lyft upp på timrån, grovhuggning och justering 
av knutar och drag. Vid en viss längd på timret blev 
svårigheten vid hanteringen, i förhållande till anta
let hantverkare, arbetsmetoderna och hjälpmedel, så 
stor att man föredrog att antingen bygga med kor
tare stockar som skarvades eller anpassa byggna
dernas planform till den längsta hanterbara timmer
längden. I samhällen där människor rår över det eg
na arbetet blir avvägningen mellan arbetsinsats och 
resultat en fråga om deras egna rationella val, till 
skillnad från samhällen där stora grupper kan kom
menderas att utföra gigantiska projekt.

Någon systematisk undersökning av timmer
längderna i större timmerbyggnader är inte gjord. 
Man kan dock säga att väggtimmer om 8 till 9 meter 
är långt. Timmer mellan 10 till 11 meter är ovanligt. 
Längder över iz meter är mycket sällsynta. Tim
merlängder runt 10 meter bör därför vara en rimlig 
utgångspunkt för analyser av planer och konstruk
tioner.

En tänkbar form för en timmerkyrka är en plan 
av centralkyrkotyp. Med denna plantyp borde det 
vara möjligt att bygga stora rum med hanterbar 
längd på väggtimret. Väggstockar som är 10 meter 
ger med 4 knutar en kvadratisk plan om 100 kva
dratmeter (fig. 4). Spännvidden mellan väggarna 
motsvarar väggstockarnas längd. I en sexkantig 
planform med samma längd på väggtimret ökar 
golvytan till z6o kvadratmeter. Spännvidden, det 
avstånd taket skall bära över, ökar från 10 meter till 
17 meter. I en åttkantig planform med 10 meter långt 
väggtimmer blir ytan 480 kvadratmeter och spänn
vidden Z4 meter.

I en centralkyrka står golvyta och takbärning i 
direkt relation till varandra. Fyrdubblingen av ytan 
från det första exemplet till det sista sker till priset 
av att spännvidden mellan ytterväggarna mer än för
dubblas. Påfrestningarna på takkonstruktionen 
ökar och de gör detta med kvadraten på spännvid
den. Ett annat sätt att visa sambandet mellan golv 
och tak är att jämföra längden på timret som behövs 
i takkonstruktionen. Med en tänkt takvinkel om 45 
grader krävs 7 meter långa sparrar om spännvidden 
mellan ytterväggarna är 10 meter, iz meter långa 
sparrar om avståndet är 17 meter och 17 meter långa 
sparrar om avståndet är Z4 meter. Det långa timret 
flyttar så att säga upp från väggarna till taket där de 
byggnadstekniska problemen måste lösas i den 
betydligt besvärligare fribärande situationen.

Hade byggnadsproblemet enbart handlat om 
timmerstommen borde månghörniga centralkyrkor 
varit den självklara byggnadsformen för en stor tim
merkyrka. Svårigheten att bygga tak över ett stort 
cirkulärt rum bör ha varit en viktig orsak till att tim
rade centralkyrkor är ovanliga. Därför måste kyr
kan i Vimpeli i Finland nämnas (fig. 5). Den tolv
kantiga kyrkan byggdes 1807 av den österbottniske 
kyrkobyggaren Jakob Rijf. Väggtimrets längd är ca 
7 meter. Ytter- och innertaket utfördes som en ku
pol. Över rummets mittpunkt reste Rijf en lanternin. 
Kupolen spänner över ett rum med Z4 meter från 
vägg till vägg utan några synliga dragjärn eller andra 
förstyvningar. Kyrkan i Vimpeli måste vara ett av 
Nordens mer säregna teknikhistoriska monument.

Ett alternativ till flerhörniga planformer var lång
smala rektangulära plantyper. Genom att göra ga
velväggarna kortare än långväggarna kunde spänn
vidderna hållas nere samtidigt som rummet fick stor
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fig. 5. Den iz-kantiga timmerkyrkan i Vimpeli. Rit
ning till fasad. Jakob Rijf 1806. Foto Museiverket.

golvyta. Med rum med den dubbla kvadratens mått, 
d.v.s. 10 meters gavelväggar och 20 meters långväg
gar måste väggstockarna i långväggarna längdskar
vas. Själva skarvarna var i sig inte något problem 
men det krävdes stor erfarenhet att få »flyt« i tim
ringen och höga krav på att timret var jämngrovt 
(det fick inte var alltför stor skillnad mellan rot- och 
toppändarnas dimension). För skickliga timmermän 
som hade tillgång till lämpligt timmer var timringen 
inget större problem. Gränserna sattes i detta sam
manhang av den timrade väggens stabilitet.

Ett statiskt problem i en timmervägg är att tim
rets egenvikt och belastningen från taket kan knäcka 
ut väggskivan (fig. 6). När väggtrycket blir tillräck
ligt stort böjs den ut på samma sätt som när man 
trycker ihop en tunn list i ändarna. Deformationen, 
som blir störst på mitten, beror på att stora krafter 
verkar i en slank konstruktionsdel. De avgörande 
faktorerna, förutom storleken på belastningen, är 
vägghöjden och väggtjockleken. För det principiella

i deformationsbilden har det ingen betydelse om 
väggskivan består av restimmer eller om den består 
av liggtimmer. Liggtimmerväggen är emellertid i 
praktiken känsligare för sidokrafter därför att 
stockarna kan vrida sig ur sitt läge i väggen. De två 
besvärande parametrarna är således takbelastning 
och vägghöjd. Tunga tak över höga rum är ingen för
del för liggtimrade stommar.

Knutar, dymlingar och drag binder samman den 
timrade väggen till en skiva. Det viktigaste stabilise
rande elementet är knutarna. I hörnen bildas vinklar 
som kraftfullt motverkar utböjning. Hörnkedjornas 
betydelse kan enkelt illusteras av ett A4 papper som 
man försöker hålla rak upp. Det klarar inte att bära 
sin egenvikt och böjs. Viker man pappret på mitten 
blir det formstyvt. Det går att ställa det på bordet 
och det kan till och med belastas något. Knutked
jornas betydelse blir uppenbar om man studerar 
utknäckningen i väggens längdriktning. Ytterhörn 
och mellanväggar motverkar deformationen. Ju 
längre bort från dessa kraften verkar ju mindre för- 
styvande verkan ger knutkedjorna. Väggens svagas
te del befinner sig mitt mellan två knutrader. Till svå
righeten att timra byggnader med tunga tak och 
höga väggar hör således att problemet växer om det 
är långt mellan knutarna. Resultatet av resone
manget är att en timrad kyrka bör ha så många hörn 
som möjligt i form av intimrade mellanväggar eller 
addition av flera byggnadskroppar (torn, långhus, 
kor, sakristia, vapenhus).

Det är alltså svårt att bygga höga och långa tim
merväggar om de skall bli stabila utan att ta hänsyn 
till liggtimringsteknikens särskilda förutsättningar. 
Dessa sätter sådana begränsningar att det knappast 
är möjligt att bygga en vägg som är 20 m lång och 
5 m hög med stora fönsteröppningar utan att väggen 
innehåller någon form av förstärkningar. Annars 
kommer den med stor sannolikhet att deformeras 
kraftigt.

En möjlighet att tänja gränsen och att få långhus 
och kor att bilda en stor rumslig enhet var att lämna 
den rektangulära planformen och bygga kortsidor
na i tre delar. Genom att inte timra i vinkel (90 gra
der) utan i stället hugga sneda knutar och snedställa 
väggarna drog man ut rummet på längden. Med 
detta byggnadssätt tillfogades två ytterligare försty- 
vande hörn till de fyra i den rektangulära planen.

Trots planer med stabiliserande vinklar var det
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A

Utböjning Utböjning

C

Utböjning Utböjning

fig. 6 (t.v.). Principskiss av konstruktionsproblem i 
stora timrade rum. A: Taket bärs av takstolar vilka 
belastar långväggarna, b : De vertikala krafterna vill 
böja ut väggen. Vid i övrigt lika förhållande ökar risken 
för utböjning med högre vägghöjd. C: Utböjningen är 
också beroende av avståndet mellan knutkedjorna. När 
avståndet blir större minskar väggens förmåga att mot
stå vertikalt tryck.

fig. 7. Plangeometri. Längd på väggstockar och 
spännvidd i olika planformer som alla ger ca 260 m2 
golvyta.

Vägg- Spännvidd:
timrets
längd

mellan
väggar

diagonalt eller 
mellan knutar

Kvadratisk 16 m 16 m 22,6 m diag.

Sexkantig 9,8 m 16,7 m 19,6 m
Åttkantig 7,6 m 18,2 m 19,8 m

Kors 7,2 m 7,2 m 10,2 m diag. korsmitt

svårt att bygga rum som var längre än 11 till 12 

meter mellan knutarna om väggarna inte försågs 
med någon annan typ av förstärkning. En lösning 
var att bulta eller dymla stående bjälkar - så kallade 
följ are - på en eller båda sidor om väggtimret. Den 
förstyvande verkan bestod i att väggtjockleken i för- 
styvningspunkten ökade samtidigt som de enskilda 
stockarnas vridning motverkades. Med en utvändig 
och en invändig 8 tums bjälke tvådubblades vägg
tjockleken, vilket var en betydlig förstyvning mot 
utknäckning. Stående konstruktionsdelar som var 
fästa till väggens liggande timmer låste dock för 
rörelser i höjdled. Aven om de var fastsatta med glid
spår vid bukarna kunde de knappast monteras förr
än timret torkat och väggen sjunkit samman. Fler
talet av de följ are som är vanliga i svenska timmer

kyrkor är därför sekundära förstärkningar. Som för- 
styvning är de verksamma och effektiva. Som del i 
en nytimrad byggnad stämmer de dock inte med 
liggtimmerkonstruktionen. Sett från aspekten om 
det konstfulla i hantverk, teknik och konstruktion är 
följarna främmande, något man fick ta till när tek
nik, funktion och gestaltning inte följde samma spår.

KORSKYRKAN

Flera av de byggnadstekniska problem som uppstod 
när man byggde stora rum med liggande timmer 
kunde lösas med korsplanen (fig. 7). Vägglängden 
blev inte överdriven lång. Stommen förstyvades med 
kraftiga hörnvinklar. Takkonstruktionens spänn
vidd blev måttlig. Största längden att bära över var
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Stödben
Hanbjälke

Tidigmedeltida
takkonstruktion

Högben/Sparre

Saxsparre

Senmedeltida
takkonstruktion

Stödben

fig. 8. Kyrkorum och takkonstruktion 
i tidigmedeltida och senmedeltida kyr
ka, principskiss.

------- 1
Murrem/ Bindbjälke 
Remstycke

Tidigmedeltida

StickbjälkeAass
Knäbock: Stickbjälke + Stödben 

Senmedeltida
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korsmitten men den stora spännvidden var placerad 
på en för stommen lämplig plats genom att den träf
fade i inåtgående hörn.

Korsplanen var på flera sätt den rationella lös
ningen på problemet att timra stora kyrkorum som 
till sin karaktär liknade centralkyrkorna.

DET VÄLVDA RUMMET OCH 
DEN GOTISKA TAKSTOLEN

Kyrkobyggnader och kyrkorum är arkitektoniskt 
tydliga. Alla vet hur kyrkor ser ut. Kyrkorummet är 
högt med höga fönster. Taket har målade bilder eller 
mönster. Det välver sig över långväggarna. Jag antar 
att det är för många andra som för mig att ögat på 
ett alldeles självklart sätt söker sig upp i taket. Blick
en följer målningarna och stannar i välvningens 
topp. Rummet stämmer till stillhet, eftertanke och 
högtid. Det verkar som det var tänkt. En viktig an
ledning är takformen.

Med de välvda innertaken av sten eller trä tillkom 
en viktig ny förutsättning för taklagens konstruk
tion (fig. 8). De äldre romanska takstolstyperna med 
bindbjälke i takstolstriangelns bas användes så länge 
som kyrkorummet antingen helt saknade innertak 
eller hade plana brädslagna tak som var spikade i 
bindbjälkarna undersidor. När kyrkorna valvslogs 
med pilhöjder över murkrönen måste bindbjälkarna 
kapas och takstolarna behövde kompletteras med 
nya konstruktionsdelar. Den gotiska takstolen inne
håller därför högt placerade hanbjälkar, ofta sax- 
sparrar, men framförallt korta stödben som tillsam
mans med sparrar och stickbjälkar bildar »knä
bockar« över upplagen. En annan skillnad mellan 
romanskt och gotiskt var de dubbla murremmarna i 
de senare konstruktionerna. Knäbockarna i samver
kan med de dubbla murremmarna bildade vad som 
med en aktuell term skulle kunna kallas för den 
gotiska takkonstruktionens tekniska koncept.3

I de romanska konstruktionerna var väggar och 
tak två åtskilda konstruktioner. Den senare vilade på 
den förra. Väggarna bar taket men utsattes inte av 
andra krafter än vertikalt tryck. Taklagets horison
talkrafter, sidokrafterna, togs om hand genom mot
verkande krafter i bindbjälkarna. Bindbjälkarna 
hindrade sparrarna att tryckas ut.

I de gotiska konstruktionerna kunde inte detta 
effektivt sammanhållande konstruktionselement

användas. Sidotrycket måste behärskas på ett annat 
sätt. I princip kan man tänka sig att hanbjälken fyll
de denna funktion, d. v. s. att den sammanhållande 
konstruktionsdelen endast flyttades upp så högt att 
den hamnade över valven. Ju högre det horisontella 
elementet flyttades ju större blev dock kraften ge
nom att den jämfört med läget vid sparrarnas neder- 
ända kom att förstärkas av en hävstång från sparr- 
änden till hanbjälkens knutpunkt. Till den statiska 
bilden hör också ett moment i sparrens nedre del.

I ett traditionellt träbärverk är krafternas verk- 
ningsriktning av stor betydelse (fig. 9). Knutpunk
terna består av blad eller tappar som är låsta med 
grov spik eller dymlingar. Dessa knutpunkter klarar 
stora tryckande krafter genom att tryck kan föras

fig. 9. Principskisser.

Hanbjälken tryckt: 
krafterna verkar 
mot bladets bröst

rörelser i murverk eller takstol

Takstolen står fast förbunden med murverket och det 
sker inga deformationer i murverk eller i takkonstruk
tion. Knutpunkterna blir i detta fall belastade med 
tryckande krafter. Krafterna förs över i de ytor som stö
ter mot varandra.

Hanbjälken dragen: 
krafterna spjälkar 
sönder bladet och 
knäcker dymlingen

Rörelser i murverk eller takstol 
leder till drag i hanbjälken

Takstolens glider ut på murkrönet eller murverket 
deformeras utåt. I detta fall blir knutpunkterna utsatta 
för drag. Drag belastar dymlingarna som knäcks eller 
spräcker upp dymlingshälen. När dymlingen lossat för
skjuts bladet i urtaget.
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över i de stötytor som sammanhuggningarna inne
håller. Mot dragande krafter är knutpunkterna där
emot svaga. I de sammanhuggningar där bladen är 
raka är det enbart spik eller dymlingar som låser mot 
drag. Krafterna koncentreras till en liten yta vilket 
gör att skjuvspänningar kan knäcka dymlingen. Är 
bladen bredare i ytterkant, laxade, låser de i någon 
mån mot dragkrafter men trä är mjukt vilket möj
liggör förskjutningar.

Den gynnsamma situationen för trä bärverk där 
grovt timmer fogats samman med bladningar, tap
par och förtagningar är således tryckkrafter. Så blir 
också kraftspelet om sparrarna är låsta vid takfoten 
och inte kan röra sig ut. Är sparrändarna fastlåsta 
blir de övriga konstruktionsdelarna tryckta.

För den som har erfarenhet av båtar kan situa
tionen liknas vid att stå med en fot på bryggan och 
den andra på båtens stäv och samtidigt spänna ut 
fånglinan. Genom det utåtriktade trycket kan man 
känna stabiliten. När linan är spänd och fotternas 
läge är låst står man stadigt och »tryckt«. Lösgörs 
fånglinan och båten glider ut övergår det stabilise
rande trycket till en olycksbådande sträckning i 
ljumsken alldeles innan man faller. Tryck har över
gått till att bli drag. Detta är också vad som händer 
när takfoten i en takstol glider ut. Efter en viss defor
mation blir de tidigare tryckta knutpunkterna utsat
ta för drag. Dymlingarna brister och sammanhugg
ningarna öppnar sig.

I takkonstruktioner utan bindbjälkar är därför 
upplagen centrala. Är upplagen svaga uppstår ska
dor. Skadorna behöver inte visa sig i takfoten utan 
uppträder ofta högre upp i konstruktionen i form av 
knäckta dymlingar och bladningar och laxningar 
som dragits ur läge. Vid en reparation har man då att 
välja mellan att förstärka knutpunkterna, behandla 
symtomen, eller återställa ett lämpligt kraftspel 
genom att förstärka takfoten, behandla orsaken.

fig. io. Takfot i valvslagen kyrka, principskisser.
a. Sparrar, stödben och stickbjälkar bildar tillsammans 
en triangel.
b. Kraften förs genom stickbjälkarna ned i murremmar
na. Tillsammans med stickbjälkarna och kortlingar bil
dar murremmarna en liggande balk ovan pä murkrö
nen.
c. Vid de punkter där valven inte höjer sig över murkrö
nen kan murkrönens balkar bindas samman med bind
bjälkar.
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För att upplagen skall fungera krävs att den hori
sontella kraften kan föras över till väggarna och att 
dessa motstår sidotrycket. Det första villkoret har 
med takkonstruktionens utformning att göra, det 
andra med väggkonstruktionens. Analysen fortsät
ter därför med samverkan mellan takstol och mur
verk som var den kombination vi här i Norden först 
mötte i det gotiska kyrkorummet.

Takkraften förs ned genom sparrarna, stödbenen 
och stickbjälkarna och de trianglar som dessa bildar 
(fig. ro). Murremmarna förmedlar kraften vidare 
ned i väggen. Murremmar och stickbjälkar måste 
utformas på sådant sätt att anliggningen är kraftö
verförande. Den traditionella timmermanslösningen 
i denna punkt var olika typer av kamningar, d.v.s. 
grunda urhuggningar i stickbjälkar och murremmar 
eller att stickbjälkarna låstes med grov spik. Den 
yttre murremmen, den inre murremmen och stick
bjälken bildade då en horisontellt placerad balk 
överst på murkrönet. Murremmarna fungerade allt
så inte enbart som ett sätt att sprida taklasternas ver
tikala belastning ut över murarna utan också som 
delar i ett konstruktionselement som omvandlade 
takstolarnas horisontella punktlaster till ett mer 
eller mindre jämnt fördelat sidotryck, d.v.s. sido- 
tryckets fördelades ut över hela väggkrönets yta. 
Detta var en betydligt gynnsammare situation än 
punktbelastningar vid varje takstolsupplag. Balkar- 
na gav också möjlighet att binda samman de två 
motstående väggarnas takupplag med bindbjälkar 
vid gavelmurar och över sköldbågarna där valven 
inte nådde upp till murkrönen. De två balkarna på 
murkrönen samverkar då i ett liggande kraftuppta
gande ramverk.

Att man var medveten om och eftersträvade balk- 
verkan mellan remmarna i murens inner- och ytter- 
liv framgår av de kortlingar som ofta är insatta mel
lan murremmarna som komplement till stickbjäl
karna. Kortlingarna är laxade och låsta för att mot
stå drag med tränaglar eller med kilar som spänner 
ut de laxade bladen.

Nästa steg i konstruktionsanalysen är att studera 
hur sidokraften förs över till murverket (fig. ii). 
Mellan den yttre murremmen och muren är det 
endast friktionen mellan remmens undersida och 
murverket som är kraftupptagande. Den yttre rem
men kan i detta avseende inte ha annat än under
ordnad funktion. Samma friktion uppstår under den

Stötytor

Friktionsytor

fig. ii. Kraftens överföring från takstolen till murver
ket, principskiss.

inre remmen men om den ligger nedsänkt i muren, 
vilket den vanligen gör, bildas det också en stötyta 
mellan remmens yttre kortsida och murverket. 
Längs med den inre murremmen får murremsbalken 
en kraftfull låsning. Denna låsning kan förstärkas, 
vilket också är vanligt, av att stödbenen i knäbock
arna är så långa att de tar tag mot murverkets insi
da. I överföringen av horisontallkrafterna till väg
garna är således den inre remmen den viktiga kon
struktionsdelen. Murverket belastas på insidan. 
Murens höjd, bredd och tyngd avgör sedan om sido- 
krafterna kan neutraliseras. I detta sista skede är 
kraftupptagningen beroende av stabilitet i de tunga 
skalmurarna.

Konstruktionsprincipen består således i upplag i 
form av horisontella breda »balkar« på murkrönen 
och tunga massiva stenmurar. Detta var den teknis
ka lösningen vi tog till oss från kontinenten när vi lät 
det gotiska kyrkorummets stenvälvda innertak bli 
en del av vår kyrkoarkitektur och våra föreställnin
gar om en kyrkans rumsliga gestalt. Träbärverk och 
tunga stenmurar användes i samverkan, men bygg- 
nadsproblemet blev ett annat då taklagen skulle stäl
las på 15 till zo centimeter breda timmerväggar i 
stället för tunga stenmurar.

Lösningen på eller snarare ställningstagandet till 
problemet att bygga innertak över timmerstommar
nas smala och lätta väggar tror jag är en central bygg- 
nadshistorisk fråga för att förstå den kyrkliga tim
merbyggnadskonsten från tiden efter reformationen.
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fig. iz. Svene kyrka, 
Buskerud. Interiör 
med synliga takbjäl
kar. Foto Riksanti
kvaren 1942.

fig. 13. Viker kyrka, 
efter Christie, S. och 
Christie, H., 1986.
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EXEMPEL i: BUSKERUD, NORGE - 
I LINJE MED LOKAL BYGGNADSTEKNIK

I Norge framträdde en överordnad utvecklingslin
je:4 oberoende av planform byggdes kyrkorna i 
efterreformatorisk tid med plana innertak (himling) 
i höjd med väggbanden. Till undantagen hörde, kan
ske mer i de västra än i de östra landsdelarna, kyr
kor med båg- eller tredingsformade innertak. Den 
typiska norska efterreformatoriska kyrkan kan vi 
därför något förenklat beskriva som en timrad lång- 
eller korskyrka med plant innertak. Taket ligger på 
bjälkarnas ovansida så att takbjälkarna är synliga i 
kyrkorummet (fig. 12.).

I Buskerud nordväst om Oslo finns flertalet av de 
norska landskapstyperna från kust till högfjäll. Här 
som i de övriga östliga delarna dominerar korskyr- 
korna över långkyrkorna. Till staden hörde tegel
kyrkor och till landet timmerkyrkor.

En analys av byggnadstekniken kan ta sin 
utgångspunkt i långhuset i Viker kyrka (fig. 13). 
Kyrkan är en långkyrka med långhus och kor från 
1690-talet. Några tiotal år senare byggdes kyrkan 
till med ett timrat västtorn. Innertaket i långhuset är 
uppdelat i tre fält, två på vardera långsidan som föl
jer yttertaken och ett horisontellt i mitten. Rumsfor
men var, som redan nämnts, inte typisk för kyrkor
na i Buskerud. Takets bärande konstruktion med 
åsar var däremot typisk även om det fanns alterna
tiv till detta sätt att bära yttertaket. Takkonstruktio
nen kunde också bestå av takstolar men detta var en 
lösning som mer hör till västra Norge och möjligen 
också mer till 1600-talet än till 1700-talet.

De konstruktiva delarna i allmogehusen i Norge, 
Finland och Sverige var till sina huvuddrag likarta
de. Till timrade stommar hörde takbärande åsar, 
vanligen en ås i nocken och en eller två sidoåsar på 
varje sida (fig. 14). Över åsarna kunde det ligga spar- 
rar i vilka taktron, som brädtaket under vattentaket 
ofta kallades, var fastsatt. Ett alternativ till sparrar 
var att åsarna placerades så tätt, ibland en på varje 
röstestock, att tron kunde spikas direkt i åsarna.

Fördelen med åstak var att takkonstruktionen 
var enkel att bygga och att den följde med i stom
mens sjunkning utan att hindra denna. Åsburna tak 
låg i direkt och konsekvent linje med nordiskt tim- 
mermanshantverk. När timmermännen byggt sig 
upp till väggbanden fortsatte de helt enkelt att »gles- 
timra« sig upp i röstena.

Takstolar

Åskonstruktion

Ås-sparrkonstruktion

fig. 14. Takkonstruktioner över timrad stomme. Vid 
takstolar belastas långväggarna. Avståndet mellan lång
väggarna (b) är då dimensionerande. Åskonstruktioner 
belastar i huvudsak gavelväggarna. I detta fall är spänn
vidden (l) mellan åsarnas upplag dimensionerande.
När konstruktionen består av åsar som primärbärare 
och sparrar som sekundära bärelement belastas stom
men relativt jämnt över alla väggar. I ås-sparrkonstruk- 
tioner tillkommer sparrarnas bärförmåga vid dimen
sionering av takkonstruktionen.

BYGGNADSTEKNIK OCH KYRKORUM 13 5



fig. 15. Timmerkyrkor i Buskerud, planer ritade 
efter Christie S. och Christie H., 1981-93. Samtliga 
har åsburna tak. Siffrorna anger spännvidder mellan 
timmerväggarna i meter. Prickad linjer visar storle
ken av långhuset i Viker kyrka placerad över de 
andra planerna.

A. Viker (tillbyggnad öster om koret ej ritad).
B. Lunder (sakristia öster om koret ej ritad).
C. Vatnås (vapenhuset ej ritat).
D. Svene.
E. Strømsø (streckad linjer visar avlastning av åsar

na med saxar, sakristian öster om koret ej ritad).

12,0
-i

Åskonstruktioner gav dock några bestämda för
utsättningar för bygget av en stor byggnad eller ett 
stort rum. Åsarna krävde upplag i var ände och tak
lasten måste kunna föras ned i timmerstommens 
gavelväggar. Till åsar hörde därför också timrade 
rösten. Valmade tak och byggnader med tresidiga 
gavelväggar stämde dåligt med åstak.

Åskonstruktionen hade större begränsande bety
delse för planform och storlek än väggtimret. 8 
meters spännvidd utan något mellanstöd var en 
mycket lång bärande längd. Stugurummet i Rau- 
landstugan från Telemark som är ett av de största 
timrade profana rummen med åskonstruktion har 
ca 7,7 meter fri bärning mellan röstena.5 Större, eller 
riktigare uttryckt, längre allmogehus byggdes därför 
med någon typ av stöd eller upplag för åsarna mel
lan gavelväggarna. Upplaget kunde vara ett timrat 
mellanväggsröste eller en sax.

Problemet med att få tillräckligt styva åsar var att 
få fram träd ur vilka man kunde få bjälkar med 
tillräckligt hög bärförmåga. Man var begränsad av 
timrets grovlek snarare än av dess längd. Även om 
det gick att finna tillräckligt långa träd så var de inte 
tillräckligt grova och ju grövre timret var ju mer av 
dess bärförmågan förbrukades av bjälkens egenvikt. 
Den svaga bärförmågan i långa träbjälkar kan man 
tydligt se i de bindstockar som timrats in som sam
manhållande förbindelser mellan de övre stockarna 
i några av Bergslagens timmerkyrkor. Nedböjningen 
är ansenlig trots att de inte är belastade av något 
annat än egenvikt.

Det är denna problematik man skall ha för ögo
nen när man studerar kyrkan i Viker. Trots att kyr
kan är liten, långhusets golvyta är inte mer än 85 m2, 
är den ur teknisk synpunkt anmärkningsvärd genom 
att spännvidden mellan långhuset gavlar är så lång
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som io meter. Därtill är rummet 8,5 meter brett och 
väggarna från golv till yttertak är 5,3 meter höga. I 
detta kyrkorum har timmermännen sträckt sig långt 
utanför allmogebyggets normala mått. Möjligen 
kan de deformationer som uppmätningen redovisar 
också förklaras av att man i spännvidd, rumsbredd 
och vägghöj d närmat sig gränsen för vad som är 
möjligt med en kombination av åsar och timrad 
stomme.

Långhuset i Viker kan jämföras med de timrade 
korskyrkorna i Buskerud (fig 15). Tekniskt och 
hantverksmässigt består korskyrkorna helt enkelt 
av fyra timmerstommar som är ställda mot varan
dra (fig. 16). De undre delarna av de motställda

fig. 16. Norsk korskyrka, principskiss.

gavelväggarna är, ungefär upp i höjd med innerta
ken, öppna. Däröver är timrade rösten som bär åsar. 
Mittrummets vind har samma form som en fyr- 
frontsbyggnad.

I jämförelsen kan långhuset i Viker användas 
som modul. Med betydligt mindre spännvidder var 
det möjligt att bygga stora byggnader genom att 
sammanfoga flera byggnadskroppar. En mindre 
utökning av ytan kunde man få genom att addera 
två små tvärarmar till en plan som närmast får 
betraktas som en långkyrka. Men jämförelsen visar 
också att timmermännen i Viker inte helt nått upp 
till den yttersta gränsen för det möjliga. Den lokala 
tekniken kunde med särskilda ansträngningar
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användas i betydligt större kyrkor. Detta framgår av 
Bragernes och Strømsø kyrkor. Den timrade kors- 
kyrkan i Bragernes brann 1866 men vi känner måt
ten genom en uppmätning. Här måste åsarna varit 
iz meter långa. Vi vet emellertid inte om de var 
understödda mellan gavlarna. I Strømsø är åsarnas 
spännvidd strax över 11 meter. För att lyckas med 
uppgiften reste timmermännen två pelarrader 
under takbjälkarna, åsarna avlastades på mitten av 
saxar och väggarna försågs med kraftiga följare.

Det additativa i byggnadssättet och åskonstruk- 
tionen förklarar också tornplaceringen. Placeringen 
i korsmitten är på flera sätt självklar. Tornen ingri
per inte i de åsburna taklagen som en placering över 
en del av en västlig tvärarm hade medfört. De höga 
tornen och de utbredda lägre byggnadskropparna 
bildar ett meningsfullt sammanhang. Höjd och 
smäckerhet står mot utbredning och bärkraft.

Rum, yttre gestalt och byggnadsteknik följde på 
en konsekvent sätt den lokala profana traditionen. 
På 1600- och 1700-talen byggde uppenbarligen nor
ska bönder sina kyrkor efter eget huvud. De teknis
ka och estetiska medlen hämtades i det vardagliga 
byggandet. Ingen kan emellertid tveka om att det rör 
sig om kyrkor, varken exteriört eller interiört, men 
tonen är »bondsk« eller om man så vill folklig.

Vid kyrkorummets gestaltning valde man ofta att 
framhäva rummet genom att smycka det med deko
rativt måleri. Det konstfulla i norsk timrade kyrko-
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byggnadskonst har sin förklaring i att kyrkorna är 
självklara och konsekventa. Vad finns att ta bort 
eller lägga till? Samtidigt finns där ett drag av kon
servatism som kan uppfattas som uttryck för styrka 
och stabilitet i norskt bondesamhälle (utan att lägga 
någon värdering i detta). I mina ögon återspeglar 
kyrkorna tilltro till värderingar och handlingsför
måga hos beställare och byggare. Ställd inför 1600- 
och 1700-talens kyrkor är det emellertid svårt att 
ana sig till att det självklara sättet att bygga kyrkor 
i Norge några hundra år tidigare var stavkyrkor vars 
rum öppnade sig upp mot takstolsburna tak. Även 
då måste kyrkobyggnadskonsten haft samma loka
la förankring. Det är svårt att tro att denna uppen
bara estetiska och tekniska omsvängning kan för
klaras med annat än lokala föreställningar.

EXEMPEL Z. ÖSTERBOTTEN, FINLAND - 
FÖRNYELSE AV LOKAL BYGGNADSTEKNIK

I Finland utvecklades den kyrkliga timmerbygg
nadskonsten efter en innovativ och självständig 
linje.6 Rötterna till detta byggande var sannolikt 
medeltida men någon medeltidskyrka finns inte 
bevarad. Finskt träkyrkobyggande är däremot känt 
genom ett stort antal efterreformatoriska kyrkor.

Timmerkyrkan i Saloinen ger en ingång till ana
lysen av de finska träkyrkornas byggnadsteknik (fig. 
17). Kyrkan förstördes vid en brand på 1930-talet

fig. 17. Saloinen, plan, sektion och invändigt perspek
tiv som visar blockpelare och bindbjälkar, efter Petters
son, 1987.



fig. i8. Interiör av 
Saloinen kyrka, 
akvarell av Armas 
Lindgren 1896. 
Foto Museiverket.
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men den hade innan dess dokumenterats med rit
ningar och fotografier. Dessa har tillsammans med 
arkivaliskt källmaterial och rekonstruerande analy
ser publicerats i en omfattande monografi av arki
tekturhistorikern Lars Pettersson.7

Kyrkan var en långkyrka med rakavslutat kor 
och timrat västtorn. Tornet revs dock vid 1700-talets

mitt och ersattes av en takryttare. Petterssons date
ring är viktig. Han menade att lokaliseringen till 
Saloinen inte var ursprunglig. Kyrkan byggdes på ön 
Kirkkoluoto strax utanför. Han bedömde bygg
nadstiden till sent 14510-tal och flyttningen till 1620- 
talet. Vid återuppbyggnaden gjordes en invändig 
renovering och vi vet därför inte hur kyrkan såg ut i
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fig. 19. Förstyvning av timmerväggar i timmerkyrkor A: Sälöinen, 
B: Ruovesi, (ritade efter Finnish Wooden Church, 199z, s. 32). T.h. 
principskiss av förstyvningens verkningsätt.

alla sina detaljer vid byggnadstiden, men från och 
med återuppbyggnaden hade den med säkerhet 
tunnvälvda innertak och takstolar. Trätaken och 
timmerväggarna målades på 1640-talet (fig. 18).

Kyrkan i Saloinen var byggd med en konstruk
tionsdel som fått benämningen blockpelare. I kyr
kan fanns fyra sådana pelare. Dessa pelare eller sna
rare timrade kistor hade tre funktioner: de förstyva- 
de timmerväggarna, utgjorde skarvningspunkt för 
väggtimret och var upplag för en invändig balk om 
två till tre väggstockar i höjd med väggbanden. Där
med hade man funnit en teknisk lösning på proble
met att bygga stora timrade rum med innertak som 
höjde sig över långväggarna. En teknisk lösning i 
självklar överensstämmelse med timmerbyggnads
tekniken.

Byggnadssättet innehåller inga stående konstruk
tionsdelar som kan hindra timrets sjunkning. Skarv- 
ningen av väggtimret var okomplicerad och man 
behövde därför inte använda längre väggstockar än 
vad som var praktiskt för transporter och byggnads
arbete. I själva verket hade man förvandlat skarv
punkten till en verksam förstyvning mot utböjning 
från vertikalkrafter. Det horisontella trycket från 
takstolarna togs upp av den invändiga balken. I sina

båda ytterändar var den intimrad i gavelväggarna, 
där mellan vilade den (och var sannolikt också skar
vad) på kistornas innersidor. Tillsammans med tak
stolarnas stickbjälkar bildades en liggande balk med 
samma höjd som avståndet mellan yttervägg och 
den invändiga förstärkningen (fig. 19). Denna balk 
bör ha haft den verkan att den dels jämnade ut 
punktlasterna från de enskilda takstolarna till en 
utbredd belastning av hela väggkrönet, dels verkade 
som en direkt förstyvning mot utböjning. Även i 
detta fall kan den statiska verkan enklast illustreras 
med ett A4-papper. Håller man ett A4 papper rakt 
upp och trycker från sidan mot papperets överkant 
böjer det ut vid minsta beröring. Viker man arkets 
översida så att den bildar en fläns och trycker på 
denna blir arket avgjort styvare.8

Blockpelare tillhörde långkyrkornas byggnads
teknik. Även om byggnadssättet till stor del löste 
problemen med att placera takstolar utan bindbjäl- 
kar över timrade stommar, d.v.s. bygga kyrkorum 
efter gotikens rumsideal, så var kyrkornas storlek 
ändå begränsad av plantypen. En stor kyrka blev 
också lång, kanske så lång att västparti och kor kom 
alltför långt från varandra. Lösningen blev då kors- 
kyrkor men med korsformen var de timrade kistor
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na inte längre nödvändiga. De ersattes av de invän- 
diga hörnen i korsets mitt. Upplaget för de invändi- 
ga haikaraa eller om man så vill de extra invändiga 
väggbanden bildades av att knutar drogs ut till 
utkragade stöd. De motstående väggarna bands 
samman med en eller två bindstockar i höjd med 
väggbanden.

Korskyrkan i Petäjävesi (i Mellersta Finland) 
ritades och byggdes av Jakob Klemetsson Leppänen 
1763-1765 (fig. zo och s. 60). Den står kvar idag i 
stort sett som den såg ut när den byggdes med 
undantag av att Erik Leppänen, en sonson till Jakob, 
byggde till kyrkan med ett klocktorn 1821.

Kyrkan domineras utvändigt av sitt höga och 
kraftigt utkragade tak. Korsmitten där takfallen 
möts markeras av en smäcker spira. Kyrkorummet 
äger en sällsam laddning. Rummet strävar högt upp. 
Trots att måtten är små och trots tre läktare tycker 
man sig vara i en stor byggnad. Där väggarna slutar 
och de brant stigande innertaken tar vid »snörper« 
rummet åt något, dock utan att störa, för att lämna

plats för takstolarnas upplag. Förkroppningen ger 
en verkan av att taket är buret eller kanske riktigare 
uppburet. Jag föreställer mig att även den som inte 
förstår byggnadens tekniska förfining kan uppfatta 
ett tydligt konstruktivt motiv. Det nakna väggtimret 
och de likaså omålade bänkarna är nästan brutala i 
sin grova enkelhet. Några sparsamt placerade röd
målade utskärningar betonar riktningar och möten. 
Kyrkan äger en stark förnimmelse av stillhet och tid, 
eller om man så vill evighet. Så vitt jag kan förstå 
beror detta till stor del på enhetligheten i material 
och det självklara i konstruktionen. Med några få 
undantag omges man av trä som är solblekt eller 
skurat. Man störs inte av något som framträder 
genom att det är inkonsekvent eller tillfälligt. Kyr
korummet består av tydliga delar som bygger upp en 
helhet som inte kan ifrågasättas. Del blir till helhet 
och helheten råder över delarna. Man upplever ett 
rum, inte golv, väggar, tak och utsmyckningar.

Kyrkan i Petäjävesi är inte en stor byggnad. Bland 
de bevarade kyrkorna finns de som är både mindre

fig. 20. Petä
jävesi kyrka, 
korsmitten 
med balken 
som bildas av 
de utkragade 
stockarna i 
väggens över
kant och bind- 
stockarna. 
Foto Veijo 
Laine 1972, 
Museiverket.
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och de som är betydligt större. Det genomgående är 
dock att alla de som kan föras till den österbottniska 
kyrkobyggnadstraditionen har den geniala lösningen 
med extra invändigt väggband som förstyvning mot 
krafterna från de takstolsburna taken. Att byggnads
sättet inte är känt från någon annan del av Norden 
visar att det var en regional innovation.9 Sannolikt ut
vecklade de finska timmermännen denna konstruk
tionsdel redan under senmedeltiden. Byggnadssättet 
fördes vidare i de efterreformatoriska korskyrkorna. 
Kyrkorna kunde vara enkla utan annat än den allde
les nödvändiga sakrala utsmyckningen eller målas 
med den lokala traditionens bilder och dekorativa 
mönster. Timmerstommen kunde också kläs in och 
döljas i någon av stilarkitekturens former, men stilan
passningen var begränsad till ytmässig retuschering 
av volym och rum. Hantverkstradition fördes vidare, 
t ex av Jakob Rijf, in i 1800-talet. De tekniska lös
ningarna utvecklades för att klara de stora spännvid
derna i kyrkorna från detta århundrade.

Vilka kulturfaktorer förklarar då de österbottnis
ka kyrkobyggarnas innovativa byggnadskonst? En 
förklaring kan vara samverkan mellan impulser uti
från och lokal förmåga. Det är möjligt att den sven
ska överhetens på distans formulerade estetiska pro
gram verkade förnyande genom att det öppnade för 
lokal fantasi och handlingskraft. Det fanns så att säga 
både en anledning och en möjlighet att lösa ett bygg- 
nadsproblem på annat sätt än det vanliga. Den mer

fig. 2.1. A. Brattfors kyrka, skiss av takfot. 
B. Karlskoga kyrka, skiss av takfot.

allmänna slutsatsen skulle i så fall vara att kulturell 
kreativitet samtidigt kräver inflöde och integritet.

EXEMPEL 3. BERGSLAGEN, SVERIGE - 
KOMPROMISS MED LOKAL BYGGNADSTEKNIK

De av bergsbruken präglade bygderna i Värmland, 
Närke och södra Dalarna är ett av de många områ
den i Sverige där träkyrkan haft en stark ställning. 
Bergslagens kyrkor behandlas närmare nedan i Hen
rik Lindblads uppsats. Någon tydlig och lätt begrip
lig linje i de frågor jag undersöker har jag dock inte 
funnit, men den reservation måste jag göra att det 
finns betydligt mer att se än vad jag gjort.10

Den timrade bergslagskyrkan kan vara någon 
form av salskyrka men är vanligen en korskyrka. 
Kyrkorummet har nästan genomgående välvda in
nertak. Takkonstruktionerna består av takstolar. 
Valmade tak är vanliga. Tornen kan vara placerade 
i väster eller över korsmitten. Förstärkningar med 
dragstag, följare eller järnband är närmast regel. 
Utvändigt är kyrkorna spånklädda. Invändigt är 
väggarna panelade. Kyrkorummen i de flesta kyr
korna är rikt målade.

Kyrkan i Brattfors från 1660-talet är en salskyr
ka med tresidigt avslutat kor (fig. 21). Avståndet 
från långhusets västvägg och till korets östvägg är 25 
meter och rummet är cirka 10 meter brett. Det är 
alltså en stor byggnad med skarvat timmer och

40-50 cm
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fig. 2.2. Karlskoga kyrka, interiör. Foto Peter Sjömar 1995.

ansenlig spännvidd i takkonstruktionen. Mot öster 
är kyrkans takstolsburna tak valmat. Takstolarna 
har högt placerade hanbjälkar och stödben. Några 
takstolar innehåller också saxsparrar. Innertaket har 
plan hjässa i höjd med hanbjälkarna och bågforma- 
de fält ned mot väggarna. Anslutningen till väggar
na består av korta plana horisontella utkragande 
fält. Här skulle man kunna tänka sig att det fanns 
plats för ett invändigt väggband av samma slag som 
i de finska kyrkorna. Det finns också invändiga 
langsgående bjälkar i mötet mellan innertakets run
dade och plana del men bjälkarna ligger på stick- 
bjälkarnas ovansida. Exakt hur takfoten ser ut in
vändigt har jag haft svårt att se.

Någon form av langsgående förstyvning finns det 
således i Brattfors kyrka men den är inte en del av 
stommen utan möjligen en förstärkning av taklaget. 
I andra kyrkor med likartad takkonstruktion som

Karlskoga (fig. 21, 22), Nysund (s. 100) och Lung- 
sund tycks det inte finnas någon langsgående för
styvning alls.11 Sannolikt är detta det vanliga. Så 
som de välvda innertaken ansluter till väggarna kan 
knappast finnas plats för någon bjälke vilken kan 
binda samman takstolarnas stickbjälkar till en ver
tikal balk. Takstolarna bör fungera som enskilda 
konstruktionsdelar utan någon annan möjlighet till 
samverkan än spåntäckningens underbrädning och 
den smala timmerväggen. Horisontalkraften möter 
väggen dels genom sparren, dels genom stödbenen 
och förs ned genom stickbjälken vilken rider över 
väggbandet.

Konstruktionen fungerar uppenbarligen, flera 
kyrkor är ju över tre hundra år gamla, men lösning
en är inte konstfull i så måtto att rumslig gestalt och 
teknisk uppbyggnad bildar en självklar enhet. Man 
har klarat av byggnadsuppgiften men det ligger
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fig. 23. Övre Ullerud kyrka, bindbjälke. Foto Henrik Lindblad 1994.

ingen säkerhet i lösningen. Här finns det drag av till
fällighet som byggnader ofta får som inte är helt 
genomtänkta redan i gestaltningsfasen (fig. 23).

Vi kan ställa oss frågan om byggnadssättet inver
kat menligt på kyrkobygget. Jag tror att det förhål
ler sig så, men det gäller inte storleken. Bergslags- 
kyrkorna var stora nog, t ex är golvytan i korskyr- 
kan i Övre Ullerud cirka 530 kvadratmeter, men kyr
korummet skulle inte enbart hysa folk. Kyrkor berör 
också det eviga. Evighet borde i en byggnad kunna 
relateras till stabilitet. Stabilitet borgar för fortbe
stånd. Stabilitet kan vi förstå men vi kan också upp
leva den. En byggnad utan sättningar och deforma
tioner förmedlar genom bilden av sig själv att den är 
stabil. På samma sätt förmedlar bjälkar som hänger 
ned på mitten eller väggar som böjer ut att de är 
utsatta för stora krafter. Den här typen av synintryck 
gör vi oss nog ganska sällan medvetna om men vi 
registrerar dem. Ögat är känsligt för linjer som fal
ler ur lod och våg eller som svänger av.

I de finska kyrkorna slås man av kyrkorummens 
och byggnadsvolymernas resning. I dessa kyrkor

tycks det inte finnas några märkbara deformatio
ner. Konstruktionsdelarna är knappast överbelasta
de. Rummens resning är inte illusorisk. Den är fak
tisk. I flera av bergslagskyrkorna är deformationer
na tydligt märkbara. Belastningarna bör ligga nära 
vad konstruktionerna klarar av, eller i vart fall över 
den gräns där de böjer ut eller hänger ned. Margi
nalerna är tagna i anspråk. Taken välver sig uppåt 
men de gör det ansträngt och utmattat. De förefal
ler bära något tungt. De i och för sig små 
deformationerna får en tyngande verkan och de 
skapar, från estetisk utgångspunkt, osäkerhet om 
tillståndet är för evigt.

NOTER

i. Den huvudsakliga litteraturen om timmerbyggnadstek
nik är etnologisk. Intresset för byggnadssättet från tek
nologin har varit blygsamt. De tekniska och hantverks
mässiga frågorna är därför lite undersökta. Framställ
ningen under denna rubrik utgår från de undersök
ningar jag redovisat i Sjömar 1988, samtal med tim
mermännen Ole-Karl Prøjs och Alvar Trogen samt
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egna undersökningar i samband med restaureringar 
utförda under 1990-talet.

2. Jämför med de mellansvenska klockstaplarna där det 
finns master som på 15 meters höjd håller 30 cm dia
meter i topp.

3. Om takkonstruktioner i kyrkor se Sjömar 1995. Det 
statiska resonemanget i detta avsnitt om takstolar utgår 
från Sandin 1996.

4. Detta avsnitt utgår från resonemang med Håkon Chris
tie och Ola Storsletten samt Norges Kirkers tre band 
om kyrkorna i Buskerud, Christie, S. och Christie, H. 
1981, 1986,1993.

5. Berg 1989.
6. Exempel två utgår från samtal med Marja Terttu Kna

pas, boken Finnish Wooden Church, 199z samt besök 
i kyrkorna i Keuruu, Kuortane och Petäjävesi.

7. Pettersson 1987.
8. Den reservationen skall dock göras att resonemang för

utsätter att de olika konstruktionsdelarna genom sin 
sammansättning kan fungera i samverkan. Dessa de
taljstudier har jag inte haft möjlighet att utföra, se emel
lertid hur stödbenen i kyrkorna i Ruovesi (Finnish 
Wooden Church 199z, s. 3z) och i Pihlajavesi (a.a. s. 6) 
trycker mot den invändiga balken.

9.1 Norrbotten finns några kyrkor med samma kon
struktion, t. ex. i Övertorneå och Hedenäset men båda 
är byggda av österbottniska byggmästare.

10. Exempel tre utgår från resonemang med Henrik Lind
blad och Ingrid Sjöström samt besök i kyrkorna i Alster,

Brattfors, Karlskoga, Lungsund, Nysund, Skagershult 
och Övre Ullerud.

n. I den undersökning inom projektet som Gunnar Røn- 
ningen utfört av takkonstruktioner har inte något in
vändigt väggband registrerats, se Rønningen 1998.
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Kirkenes tak- og tårnkonstruksj oner
Gunnar Rønningen

For-prosjekteringen og oppførelsen av 1600- og 
1700-tallets takverk og takryttere er rimeligvis blitt 
preget av kirkebyggenes planform og veggtype. Med 
det mangfold av planløsninger som våre bevarte kir
ker viser, er det derfor ikke uventet å finne en lang 
rekke varierende måter å løse takkonstruksjonene 
på. Når kirkebygget i tillegg ble utstyrt med et inte
grert tårnbygg, fundamentert på vegger og takverk, 
måtte de tekniske detaljer bli enda mer mangfoldige.

Ut over disse varierende forutsetningene må like
vel de store korskirkene, med lange, frie spenn over 
vinger og korsmidte, ha skapt de største tekniske 
problemene for byggmesteren. I så måte har våre tre 
lands utøvere hatt en felles utfordring. Nordiske kir
ker av denne typen vil derfor være sentrale i dette 
kapittelet.

En bør ha i minnet at i 1600- og 1700-årene sto 
mange middelalderbygninger intakte. Ikke minst 
stenkirker med sitt opprinnelige takverk. Hva de to 
århundrers byggmestre måtte ha registrert og lært av 
fortidens byggeteknikk i disse bygningene, er et hit
til lite beskrevet avsnitt i vår bygningshistorie. Det 
som gjør denne problemstillingen særlig aktuell er 
det faktum at en rekke tekniske detaljer synes å ha 
funnet sin løsning allerede i tidlig 1600-tall. Enhver 
utviklingsprosess preges som regel av en innledende 
periode hvor forbedringer finner sted. Når en i byg- 
ningene støter på detaljer som ikke har gjennomgått 
noen forandring gjennom flere 10-år, må en anta at 
eksperimentperioden for detaljen forlengst var til-

FiG. i. Aurdal kirke i Oppland. Tverrsnitt sett mot 
nord. Oppmåling av J.H. Jensenius 1975.

bakelagt. For 1500-1600-tallets etablerte løsninger 
ligger kanskje innovasjonstiden så tidlig som i høy
middelalderen. Slike »ferdigutviklete« detaljer i 
konstruksjonene finner en i mange kirkebygg, og til
dels er de spredt over landegrensene. Som eksempler 
kan nevnes ulike typer av takstoler, de fire- og åtte- 
kantete underbygg i takryttere og en lang rekke 
måter å sette elementene sammen på. Kapittelet vil 
derfor sette søkelyset på dette feltet.

Tekniske detaljer bærer også preg av lokale løs
ninger. Hvor disse har sitt utspring er det vanskeli
gere å si noe sikkert om, eldre og sammenlignbare 
bygninger i regionen er helst i fåtall, eller mangler 
helt. Sammenligningsproblemer av denne art ser ut 
til å være tilstede i alle de tre nordiske land.

Disse, og flere beslektete spørsmål, vil bli tatt opp 
til videre drøfting. En gjennomgang av representati
ve kirkebygg i Norge, Sverige og Finland, vil formo
dentlig gi nye opplysninger om byggemåtene og en 
del svar på spørsmålene som er skissert ovenfor. 
Betingelsen for pålitelige slutninger er imidlertid at 
det er bevart tidstypiske kirkebygg - med størst 
mulig autentisitet.

FAGUTTRYKK OG BEGREPER 

I våre gamle hus finner vi bygningsdetaljer som ver
ken er omtalt i nyere faglitteratur eller nyttet i 
dagens byggevirksomhet. I bevarte byggeregnskaper 
og dokumenter støter en ofte på faguttrykk som 
refererer seg direkte til detaljer i bygningene. En rik
tig forståelse av begrepene er derfor avhengig av for
klaringer. Enkelte begreper har også varierende

id?



-<----- Kippen
fig. z. Oppriss av sperre
bind eller takstol over skipet 
i Slidre kirke, Oppland 
kommune, fra slutten av 
1160-tallet. Tegning G. 
Rønningen.

Hovedsperre

Undersperre 

Hanebjelke

<------Hanebjelke

Knestokk

Bindebjelke

fig. 3. Takkonstruksjonen 
over koret i Tensta kirke, 
Uppland. Tegning fra E. 
Lundberg, Trä gav form 
1971.
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betydninger, ett eksempel er »takstol«.11 dette kapit
telet vil faguttrykket innebære et tverrstilt sperre
bind, bestående av bindbjelke, hovedsperrer, hane- 
bjelke, eventuelle under- og saksesperrer og kne- 
stokker (fig. z; se også Sjömar s. izzff).

Takstoler av denne typen er beskrevet i gamle 
byggeregnskap og i synfaringsrapporter. I Norge er 
det bevart takstoler helt fra noo-tallet.2 Elna Møl
ler kaller en av de eldste danske for »den romanske 
takstol«.3

I Sverige er det fra izoo-tallet bevart en type som 
Erik Lundberg drøfter som en forutsetning for »det 
gotiska trätunnvalvet«.4 Denne er utstyrt med korte 
stikkbjelker istedet for gjennomgående bindbjelke 
(fig. 3). Som vi skal se, har denne typen vært nød
vendig for å kunne legge inn hvelving i kirkerommet, 
spesielt der hvor spennvidden var stor. Takstoltypen 
dominerer fullstendig i de svenske og finske 1700- 
talls-tømmerkirker. I Norge kom åstaket til å bli 
bortimot enerådende i det samme hundreåret. I de 
moderate kors- og langkirker ble ikke spennet stør
re enn at de langsgående åsene klarte belastningen 
fra taket. At det likevel i Vest-Norge, gjennom både 
1600- og 1700-årene, ble reist stavkirke-takverk 
over den nye typen laftekirker, må ha hatt sin årsak. 
Kanskje landsdelens mange fungerende stavkirker 
ennå preget kirkeutformingen.

Begrepet »bindingsverk« kan også være upresist. 
Utover det vi forbinder med det »moderne bin
dingsverk«, kan det være brukt som et samlebegrep 
for bygningskonstruksjoner som er sammensatt av 
firehugget/skåret materiale, d.v.s. tømmer som er 
bjelkehogget og ren-telget til firehugninger, eventu
elt saget til et firekantet tverrsnitt. Med denne vide 
begrepsanvendelsen vil både vegger, tak og tårnbygg 
kunne grupperes inn under »bindingsverk«. I prak
sis vil dermed begrepet omfatte panelt, utmurt og 
utfylt bindingsverk, takstoler, underbygg i vesttårn, 
takryttere, hjelmkonstruksjoner, integrerte klokke- 
støpuler og frittstående støpuler.

Bygningshåndverkere har til alle tider holdt sine 
ervervete kunnskaper og erfaringer for seg selv. En 
vil derfor lete forgjeves etter rapporter og beskrivel
ser som forteller noe om planlegging, for-prosjekte- 
ring, pre-fabrikering, reisning og ferdiggjøring av 
byggene. For å komme noen vei i forståelsen av 
hvordan byggingen foregikk, er en i stor grad av
hengig av å kunne »lese« fremdriften ut av de bevar-

FiG. 4. Øks for grovere tømmermansarbeide. Navar for 
å bore hull for trenagler og medragsjern for laftestok- 
ker. Foto O. Storsletten.

te bygninger. Her kan merkingssymboler, som står 
igjen i elementene, være til stor hjelp, likeledes hei- 
seinnretninger som ligger igjen, »engangsverktøy« 
og andre etterlatte hjelpemidler. Dessverre er det 
meste av disse verdigfulle dokumentasjonene for
svunnet, fortrinnsvis med vår tids opprydding før 
etter-isolering på kirkeloftene. Ubetenksomme om
bygginger og »restaureringer« har også vært med på 
å redusere mulighetene for en troverdig rekonstruk
sjon og beskrivelse av 1600- og 1700-tallets bygge
prosesser.

VERKTØY OG TEKNISKE HJELPEMIDLER - 
HÅNDVERKSTEKNIKK

Verktøyet som er nyttet i kirkebyggingen, fra 1500- 
tallet og fremover, er relativt godt kjent. Som typer 
har det meste vært i bruk langt inn i vårt århundre. 
En verktøykiste kunne inneholde en tre-fire økser, 
beregnet til hvert sitt bruk, og et utvalg av stemjern 
og huljern. Videre: bandkniver, langhøvel og pusshø- 
vel, profilhøvler og et utvalg av borer. Grinn-, stokk- 
og stikksager hørte nok med, men ikke som noen 
nødvendighet for det arbeidet som skulle utføres (fig. 
4). Helt opp mot vår tid har laftehoggeren betraktet
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fig. 5. Bindingsverkskonstruksjon i Oslo fra ca. 1900, 
med inboggete symboler som sikrer en korrekt plasse
ring av prefabrikerte elementer. Foto O. Storsletten.

det som noe mindreverdig å måtte brake saga. Selv 
lafteendene ble hogget av, det viser hoggesporene.

Av passivt verktøy var det vinkler, måleutstyr, tel- 
gesnor, loddsnor, passere, strekmål, hammere og 
klubber (s. 24 og fig. 4). Den enkelte håndverker 
hadde sikkert flere spesiallagete hjelpeanordninger 
for byggingen, som f. eks. maler og sjabloner, heise- 
og transportutstyr, haker til brak under tømmerbe
handling og lafting. De fleste av disse verktøytypene 
er nå bevart i museene, og i noen kirkebygninger lig
ger fremdeles heisebommen på sin opprinnelige 
plass. Engangsverktøy, som ofte blir liggende igjen 
etter byggearbeidet, som strekmål (medrag), maler 
O.I., har som regel forsvunnet i ettertid.

Verktøyføringen eller teknikken, kan i noen til
felle leses ut av forskjellig billedmateriale.

Den sikreste dokumentasjonen ligger likevel i 
sporene som verktøyet har etterlatt seg i bygninge
ne. Forskjellene mellom 1800- og 1900-tallets kjen
te verktøyteknikk og 1600-talets har vært minimale, 
treverket har ikke forandret seg gjennom århundre
ne, bearbeidningen har i alle tider måttet innordne 
seg treets beskaffenhet.

Selv om tømrerverktøyet stort sett var likt for alle 
tre landene, har det like fullt vært brukt forskjellig. 
For det første viser hoggesporene lokale måter som 
øksa ble brukt på, den enkelte håndverkers person

lige teknikk kommer også til syne. Slike variasjoner 
viser seg spesielt i laftetømmerets behandling og i 
selve laftingen. Lokale og regionale forskjeller kom
mer også til syne i materialbehandlingen og i sam
menføyninger i tak- og tårnkonstruksjoner.

En landsomfattende tendens, som spesielt viser 
seg i Norge, er at telgingen blir mindre forseggjort 
utover i 1700-årene, det samme gjelder egentlig kon
struksjonene i sin helhet. Forklaringen på dette er 
vanskelig å finne, spørsmålet er om det etter hvert 
ble lagt mindre vekt på de deler av bygget som ikke 
skulle stå synlige. Utover 1600-tallet synes det også 
å gå mot forenkling av konstruksjonene og 1500-tal- 
lets kompliserte konstruksjoner - som kan studeres 
i stenkirkenes tak- og tårnkonstruksjoner - synes å 
forsvinne. En eventuell tilsvarende utvikling i Fin
land og Sverige kan imidlertid ikke dokumenteres, 
før de eldste bevarte tak- og tårnkonstruksj oner er 
undersøkt.

Innhoggete symboler, eventuelt tall, er en bekref
telse på at f.eks. bindingsverksvegger, takstoler og 
tårnbygg er blitt prefabrikert etter en utlagt profil 
eller et oppriss på byggeplassen (fig. 5). Ulike tek
niske og håndverksmessige detaljer vil bli videre 
drøfter under behandlingen av de tre lands kirke
bygninger, som viser hovedtendenser i nordisk tre- 
kirkebygningskunst i 1600- og 1700-årene.

BYGNINGSKONSTRUKSJONER - 
STAB ILITETSPROB LEM

En rekke stabiliseringsproblemer i tømmer-laftekir- 
kene er drøftet av Peter Sjömar, som konkluderer 
med at ulike planformer og størrelser kan føre med 
seg varierte utslag av deformasjoner i takverket (s. 
123 ff). Er laftekirken utstyrt med takrytter, inkludert 
klokker, vil bygningen totalt sett være mer utsatt for 
deformasjoner. Vekten på klokkene kan - sammen 
med den svingkraften de utvikler - føre til alvorlige 
stabilitetsproblemer. Setninger i vegger og trykkfor- 
delings-system, forsterket av vibrasjoner fra klokke
ne, har ført til at frittstående klokkestøpuler har måt
tet bygges, som f. eks i Mockfjård i Dalarna i Sverige.

Takryttere har vanligvis tre hovedplasseringer. 
ITos korskirken er den tradisjonelle plasseringen 
over korsmidten, hvor takene krysser hverandre. 
Langkirken har oftest takrytteren plassert midt over 
skipet, men i enkelte geografiske områder er takryt-
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teren konsekvent trukket ut mot vestenden av ski
pet. De største konstruktive problemene for takryt
teren oppstår når takrytteren plasseres over krysset. 
Uten understøttende, frittstående stolper i korsmid- 
ten, vil vekten av takrytter og klokker bli overført til 
de innstikkende laftevegger. Disse vil på grunn av 
den økte belastningen få en større setning enn veg
gene forøvrig. Deformasjoner melder seg også når 
takrytteren er plassert lengst i vest. Spesielt der hvor 
underbyggets vestvegg er satt på lafteveggen og øst- 
veggen er fundamentert på tverrgående bjelker i et 
bæresystem. Bjelker som mangler understøttelse vil 
som regel bøye seg, og takrytteren vil etter hvert 
helle innover taket.

Et vesttårn med eget fundament, og som ellers 
ikke har teknisk forbindelse med kirkeskipet, burde 
være upåvirket av kirkeskipets og spesielt vestveg- 
gens setning. Dette holder imidlertid ikke stikk, det 
vil alltid måtte være ledd som binder de to byg
ningsdelene sammen, som f. eks. paneler, døråp
ninger, taktekkingen m. m.

TAK- OG TÅRNKONSTRUKSJONER I NORSKE 
KIRKER FRA 160O- OG iyOO-TALLET

Av Norges ca. 170 bevarte trekirker fra perioden er 
57 bygget på 1600-tallet. Med utgangspunkt i de 
bevarte kirkebygg, og dokumenterte, forsvunne kir
ker, ser det ut til at byggeskikken fulgte delelinjer som 
verken faller sammen med gamle eller nyere fylkes
grenser (se s. 173). Fylkene i Øst-Norge synes imid
lertid å være noenlunde sammenfallende når det gjel
der konstruksjonenes løsninger og håndverkerens 
teknikk. Områdene lengst nord i Østerdalen skiller 
seg riktignok ut, byggeskikken nordenfjells har tyde
ligvis smittet over fra Trøndelag. Telemarks øvre 
deler ser ut til å være blitt preget av en byggemåte 
som har spredd seg fra byene rundt Skiensfjorden 
under 1600-tallet. Senere, i 1700-årene, kom nye kir
ketyper inn, de som synes å være beslektete med den 
eldste kirken i Kragerø, fra 165 z. Kragerø-typen, 
med sine tekniske detaljer, ser ut til å ha påvirket 
utformingen vestover, like til grensen mot Rogaland.

Vestland-fylkene Rogaland, Hordaland og Sogn 
og Fjordane bygget ufortrødent gjennom 1600- og 
1700-tallet sine langkirker med støpultårn i vest. 
Selv Bergen, som fungerte som en slags hovedstad på 
Vestlandet, fulgte opp med den samme byggemåten,

St.Jørgens kirke fra 170z bekrefter dette. Nordfjord 
ser ut til å ha dannet en uttalt grense mot nord. Av 
Møre-fylkets 49 registrerte kirker som ble bygget i 
1600- og 1700-årene, var 37 korskirker. Resten for
delte seg på langkirker, noen få åttekantkirker og en 
Y-kirke.

Trønderne bygget i de to århundrer sine spesielle 
langkirker og korskirker. I 1700-årene kom denne 
typen til å spre seg over fjellet til Østerdalen. Trøn
derne var med blant de første til å bygge Y-kirker, og 
antagelig de første til å nytte åstak i sine kirkebygg. 
En av de eldste bevarte kirkene i Norge med åstak er 
Oppdal, fra 1651. Først på 1700-tallet ble åstaket 
alminnelig på Østlandet.

De tre nordligste fylker danner det femte områ
det med en særegen byggeskikk. I Finnmark gikk 
imidlertid de fleste av kirkene tapt under siste krig.

Bevarte kirker i de nevnte regioner viser hver for 
seg spesielle byggemåter. For å belyse disse burde 
følgende kirker inngå i de videre drøftinger om 
norsk kirkebyggeteknikk i 1600- og 1700-årene: 
Vågå kirke, fra 16Z6-Z7, (Oppland) - korskirke i 
bindingsverk. Aurdal, fra 1737, (Oppland) - kors
kirke. Søgne gamle kirke, fra 1640 (Vest-Agder) - 
langkirke i bindingsverk. Austre Moland kirke, om
bygget 1779, (Aust-Agder) - korskirke. Hamre 
kirke, fra 16Z0-40, (Hordaland) - langkirke. Gaup
ne kirke, fra 1647, (Sogn og Fjordane) - langkirke. 
Oppdal kirke, fra 1651, (Sør-Trøndelag) - korskir
ke. Rennebu kirke, fra 1669, (Sør-Trøndelag) - 
Y-kirke. Velfjord kirke, fra 1674, (Nordland) - kors
kirke med lave armer. Dolstad kirke, fra 1734, 
(Nordland) - åttekantkirke.

Plasshensyn har gjort det umulig å behandle alle 
kirkene her. Vågå, Aurdal, Austre Moland, Gaupne, 
Oppdal og Dolstad kirker er omtalt særskilt neden
for. Dessuten inngår Hamre, Rennebu og Velfjord 
kirker i oversikten (s. 74 ff).

ØSTLANDET

Vågå kirke og takrytteren i Ringebu kirke 
Vågå kirke ligger i Ottadalen. Kirken sto ferdig ca. 
16Z7, og er delvis bygget av materialer fra en eldre 
stavkirke på stedet. Kirken ble bygget av Werner 
Olsen som i ettertid står som 1600-tallets mest kjen
te og benyttete »taarn- og kirchebygger«.

Kirken er en korskirke i bindingsverk, taket er
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fig. 6. Vågå kirke, Oppland. Byggmester var Werner 
Olsen. Kirken ble innviet en gang i perioden 1626-27 
og er delvis bygget av gjenanvendte materialer fra den 
tidligere stavkirken på stedet. Den eksisterende kirken 
er bygget i en bindingsverksliknende teknikk. Foto 
Riksantikvaren 1961.

båret av sperrebind, over krysset er det reist en høy 
takrytter (fig. 6). Takrytterens åttekantete hjelm er 
reist fra et firkantet underbygg. Bindingsverket 
innehar sammenføyninger som vitner om nye impul
ser samtidig som detaljer fra stavkirkene kan regis
treres, blant annet bukk/betene som binder av veg
gene og de doble remmene (fig. 7). Betene er slisset 
gjennom veggstolpen og utstyrt med et hode på 
yttersiden av stolpen. Merkingssymboler er ikke å se

på bindingsverket. Mye tyder likevel på at bindings
verket er blitt prefabrikert.

Med de korte spenn over kirkerommet var enkle 
sperrebind tilstrekkelig. Byggmesterens spesielle 
takrytter er lettere å beskrive i Ringebu kirke. Tak- 
rytteren her er tre år yngre og noe høyere, men er 
ellers lik i oppbygging. Hovedelementene i trykkfor- 
delingssystemet i Ringebu er tre kraftige øst-vestgå- 
ende bjelker som ligger på bukker over korskvadra- 
tet (fig. 8 og 9). Underbygget, med åtte stolper og 
midtmast har lange tradisjoner i tårnbyggingen, og 
er én av de konstruksjonsdetaljer som ovenfor ble 
betegnet som »ferdig utviklet«. Det samme kan hev
des om avbindingen i toppen og bjelkekransen som 
bærer gratsperrene i hjelmen. Samme prinsippet er 
nyttet i takrytteren i Alster kirke i Värmland i Sveri
ge og i vesttårnet i Torneå kirke i Finland.

De bevarte arbeider etter Werner Olsen viser like
vel en selvstendig byggestil. Verken den tekniske 
oppbyggingen eller håndverksdetaljene i hans bygg 
har noe særlig til felles med det en finner i andre bygg 
fra samtiden. På en måte er han en »overgangsmes
ter« i tiden. I hvilken omfang han dannet skole for 
sin tid og for ettertiden er vanskelig å svare på. Den 
nærmeste må være Knud Mortensen som bygget 
Kvikne kirke i 1654 og Eidskog kirke i 1665.1 disse 
er Werner Olsens takrytter kopiert, men kirkebyg
gene er av laftet tømmer. Mesterens høye, slanke kir
ketårn, med sine obligatoriske hjørnetårn, gikk 
egentlig noe av mote i 1700-årene, men flere av hans 
vellykkete tekniske detaljer ble fortsatt benyttet, helt 
inn i 1800-årene.

Etter at den »store nordiske krigen« var slutt, 
hvor det meste av kirkebyggingen hadde ligget nede, 
kom det inn nye trekk i utformingen av kirkene. For
trinnsvis er forandringen mest synlig på Østlandet.

Aurdal kirke
Aurdal kirke, som ble innviet i 1737, er én av disse. 
Kirken er en korskirke, laftet opp av tømmer som 
står synlig innvendig (fig. 1). Skip og kor har samme 
bredde, tverrskipet er noe smalere. Over krysset 
rager en høy takrytter. Kirken har åstak, og over kir
kerommet spenner synlige bjelker som bærer en flat 
himling. Kirken representerer en 1700-talls utfor
ming som ble meget populær i bygdene på Østlandet 
fram til midten av 1800-tallet (fig. 10). Byggmeste
ren for Aurdal kirke var Svend Traaset.
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fig. 7. Sammføyningsdetalj fra tilbygg i Lom stavkir
ke, Oppland, fra 1663. Byggmesteren Werner Olsen 
brukte en tilsvarende forbindelse i Vågå og Ringebu 
kirker. Tegning G. Rønningen.

Rem for gesims 
Hoved rem 
Bjelkekrans 
Bjelkekrans

Foten på 
gratsperrene
Tang

Skråstivere
utalatt

Midtmast

Opplegg for 
hjørnetorn

fig. 8. Plan av oversiden av takrytterens underbygg i 
Ringebu stavkirke. Tegning G. Rønningen.

Korsmidten i Aurdal kirke begrenses av seg
mentbuer, sveifet ut av gjennomgående lafteomfar. 
Avbindingen av korsmidten er med å stabiliserer 
kirkeveggene, noe som er viktig når korskvadratet 
skal belastes med en takrytter. Trykkfordelings- 
systemet for takrytteren er lagt inn over himlingen 
i kirken. Bjelkene bærer hjørne- og mellomstolpene 
i underbygget for takrytteren (fig. 12). Bindingsver
ket i underbygget består av tradisjonelle ledd - som 
er omtalt i Ringebu.

Midtmast 

Skjøt på masten

Skråstiver

Gratsperrer

Stikksperre

Tang, bærer gesims 

Rem

Bjelkekrans

Klokkestol

Møne på skip - kor

Møne på tverrskip

Golv i klokkestue

Underbygget støttes 
av kirkens bindings
verk

Losholt

Trykkførende bjelker

Bindingsverk 
Dobbel rem

Himling i kirken

Golv i kirken

fig. 9. Snitt giennom takrytteren i Ringebu stavkirke, 
sett mot nord. Takrytteren ble bygget til i 1630-31 av 
Werner Olsen. Tegning G. Rønningen.
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fig. io. Aurdal kirke, Oppland. Byggmester var Svend Traaset. Kirken ble innviet i 
1737. Foto I. Backer, Riksantikvaren.

Takrytteren får betydelig sidestøtte fra åsene som 
spenner over korsmidten. Åsene er lagt inn i de ytre 
og indre gavler i ulike nivåer slik at de passerer over 
hverandre i korsmidten og samtidig støtter stolpe- 
verket i underbygget.

I sine bevarte kirkebygg i Valdres har byggmeste
ren konsekvent nyttet en hjelmkonstruksjon som er 
nøyaktig lik med den i Slidre kirke. Middelalder
stenkirken i Vestre Slidre fikk oppført ny takrytter i 
år 1700 av Oluf Olufsen Houger. Slidres er den før
ste i rekken av et 20-talls hjelmer med denne kon
struksjonen som er bevart fra tiden fram mot 1850 
på Østlandet.

Den detaljen som bestemmer takrytterens utseen
de er løsningen med to remmer. En øvre diagonal

rem, av nøyaktig samme størrelse, er lagt på den før
ste, men trukket i 45 ° i forhold til den underste og 
felt noe ned i denne (fig. 11). Hver av de åtte rem- 
stykker bærer på midtpunktet en gratsperre til midt- 
masten. Med dette blir hjelmen diagonaldreiet, 
d.v.s. at ingen takflater blir sammenfallende med 
kirkens og underbyggets vegger. De mange merk- 
ingssymboler i takrytteren bekrefter at bindings- og 
sperreverket er blitt prefabrikert og siden montert.

Ingen av de bevarte tårnbyggene med denne utfor
mingen har vært utstyrt med hjørnetårn. Formen på 
takrytteren finner en igjen hos minst 20 bevarte tre
kirker på Østlandet fra dette århundret, takrytterty- 
pen ble også reist på flere av de eldre stenkirker og 
stavkirker. Typen ble også anvendt i 1800-årene.
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sperrer
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gratsperrene

fig. il .Aurdal kirke. Horisontalsnitt gjennom takryt
terens hjelm. Tegning G. Rønningen.

Som allerede antydet representerer Aurdal kirke 
med sin planløsning, sitt lafteverk, åstak og takryt
ter, en av kirketypene som ble meget populær i deler 
av Norge i 1700-årene.

SØRLANDET

Kirkene i øvre Telemark er det ikke plass til i denne 
sammenhengen. De danner egentlig en egen gruppe 
som skaper et skille mellom Østlandet og kystbygde
ne som kalles »Sørlandet«. Landsdelen Sørlandet ble 
like fram til vår tid regnet som en del av Vestlandet. 
Tross tilknytningen til Vestlandet, bygget kyststripen 
likevel sine egne kirketyper. Austre Moland kirke er 
en av disse som viser uavhengighet i forhold til byg
geskikken i vest. Men den vest-norske langkirkety- 
pen - av flattelget tømmer, med støpultårn i vest, kan 
likevel spores østover - i Søgne og Harkmark.

Austre Moland kirke
Austre Moland kirke ligger noe øst for Arendal 
bysenter. Kirken er opprinnelig fra 1673, men ble 
ombygget i 1779. Veggene i det gamle langkirkeski- 
pet ble ved ombyggingen forhøyet noe. Slik kirken 
står, må den betraktes som en ren 1700-talls kors
kirke, bygget i samsvar med distriktets byggeskikk, 
med hvelvet kirkerom og synlige bindbjelker over 
åpningene til de fire korsarmer. Kirken ble ved 
ombyggingen utstyrt med vesttårn, oppført av et

/

lir

Losholt

Møne

Losholt

Trykkfordelings-
system

Himling 
Indre gavl

fig. 12.. Aurdal kirke. Snitt gjennom takrytteren, sett 
mot øst. Tegning G. Rønningen.

kraftig bindingsverk. Tårnfoten er avsluttet med en 
barokk-preget hjelm. De to nederste etasjer i tårnfo
ten har et selvstendig bindingsverk som er bredere
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enn i de to øverste. En innvendig kledning gjør imid
lertid beskrivelsen vanskelig.

Kirkerommet har hvelvet himling. Takverket 
består av åser, opplagt på saksebind (fig. 13). Saksen 
står på bindbjelken som spenner over kirkerommet. 
Antall saksebind svarer til antall bindbjelker.

Austre Moland kirke er et bygningshistorisk 
interessant kirkebygg, både i form og i dokumentert 
byggeteknikk. Kirken representerer en byggeskikk 
som ser ut til å ha vært vanlig i de sørlige områder 
av Norge i 1700-årene. Ut over dette har utforming
en stort slektskap med den svenske kirketypen som 
dominerer i Värmland - korskirken med hvelvet 
himling og de fire »kronbjelker« i korsmidten.5

VESTLANDET

For de vestnorske tømmer-langkirker, som her 
omtales som støpulkirker, synes to overordnete tek
niske krav å være tilfredsstillet: 1. Tetning mot slag
regn, innbefattet rask avrenning. 2. Redusering av 
alle utspring for å hindre at sterk vind får tak, og de 
konsekvenser dette vil medføre.

Den vestnorske »støpulkirke«, er et begrep som 
har sitt utgangspunkt i en synfaringsrapport fra

1721, hvor uttrykket »Støpultaarn fra grunden op- 
bygd« er nyttet for en lang rekke kirker med tårn.6 
Tårnet er som regel plassert i vest og integrert i kir
keskipet.

Gaupne gamle kirke, bygget i 1647, representerer 
kirketypen (fig. 14). Hamre kirke er en annen, men 
her er støpultårnet reist »utenfor« tømmerveggen i 
vest (se s. 74). Begge kirkene er godt bevart og lite 
berørt av senere forandringer. Støpulens underbygg 
i Gaupne er imidlertid blitt forhøyet med et 2 meter 
høyt bindingsverk som er reist på støpulens rem. Det 
opprinnelige støpulunderbygget har svakt innskrå- 
nende hjørnestolper, avbundet med en rem i toppen. 
Klokkestøpulen er integrert i bygningskroppen. To 
av støpulens stolper er plassert like innenfor skipets 
vestvegg. De to øvrige står i vestre veggliv, som 
forøvrig er av bindingsverk. Underetasjen fungerer 
som våpenhus. Takstolene over skipet består av 
hoved- og saksesperre samt hanebjelke.

De bevarte og forsvunne kirker på Vestlandet 
domineres av langkirken. Ifølge ulike kilder har også 
de forsvunne som regel vært utstyrt med et tårn i 
vest. Alle de bevarte har sperretak. Ingen annen 
landsdel viser et fastere konsept for sine kirker i 
denne perioden som her behandles.

fig. 13 .Austre 
Moland kirke, Aust- 
Agder. Kirken ble 
innviet i 1673 og 
ombygget i 1773. 
Takkonstruksjonen 
med åser og sakse- 
bind. Foto G. Røn- 
ningen.
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fig. 14. Gaupne gamle kirke, Sogn og Fjordane: Kirken ble innviet i 1647. Kirken 
sett fra syd. Ved vest-enden av skipet er det reist et støpulliknende tårn som er kledd 
inn som en del av kirken. Foto G. Rønningen.

Mye tyder på at tårn- og takkonstruksjonen i 
Gaupne kirke er både tids- og distriktstypisk for 
1600-tallet. Mot slutten av århundret ser en likevel 
tendenser til en forandring. Støpulstolpene rettes 
opp i loddrett stilling og de gjennomstemte forbin
dinger biir til ordinære losholter som er bladet inn i 
stolpene. Gjemmestad kirke, som ble bygget i 1692, 
viser denne tendensen. Støpulkonstruksj onen fors
vant likevel ikke helt med århundret, St Jørgen kirke 
i Bergen ble bygget like etter bybrannen i 1702. 
Foran tømmerveggen i vest ble det reist et klokke
tårn med innskrånende stolper, integrert i en for
lengelse i bindingsverk, nesten på samme måte som 
50 år tidligere - i Gaupne.

Vestlendingene holdt også fast ved sperretaket, 
den stavkirke-inspirerte takstol synes å ha vært den 
dominerende. Disse konklusjoner er imidlertid 
basert på de kirkebygg som er bevart fra perioden.

TRØNDELAG

Mens Østlandet gjennom hele 1600-tallet bygget 
tømmerkirker med sperretak, hadde trønderne aller
ede i 1642 reist sin første kirke med åstak. Innset 
kirke ble bygget dette året, dessverre brant kirken ned 
i 1995. Til da var kirken vår eldste med åstak. Spesi
elle kjennetegn for trønderkirkene er lafteveggene av 
nesten ubehandlet rundtømmer og takrytterens form 
og teknisk løsning. I de fleste østnorske kirker fra 
denne tiden er laftetømmeret flattelget, eller formet 
ovalt, og takrytterne har firekantet underbygg.

Ole Jonsen Hindrum er kjent som den mest 
betydningsfulle kirkebygger nordenfjells i 1600- 
årene. Fra ca. 1649 og fram til 1690-årene bygget og 
reparerte han en lang rekke kirker. Som hans bevar
te kirker viser, behersket han alle tre kirketypene av 
laftet tømmer med åstak: langkirken, korskirken og 
Y-kirken. Han reiste også tårn på flere stenkirker. I
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1650 bygget Ole Jonsen Hindrum Oppdal kirke, og 
av de bevarte må denne betraktes som hans hoved
verk. I planen, i lafteteknikken og takverket slutter 
kirken seg til den brente i Innset. I stor utstrekning 
kan det samme sies om takrytterens konstruksjon. 
Ulikheter viser seg likevel med innsettingen av stjer
nens mellomarmer og gratsperrenes forankring til 
stjernen (fig. 15).

NORD-NORGE

Dolstad kirke
Som i de sørlige, og spesielt i de vestlige områder av 
landet, synes også 1600- og 1700-tallets byggmeste
re nordenfjells å ha vært bundet opp av en regional

byggeskikk. Her skal den nordligste regionen doku
menteres med Dolstad kirke.

Dolstad kirke ligger i Mosjøen i Nordland fylke. 
Kirken er bygget i 1734 av laftet tømmer etter en 
noe uvanlig plan, kirken har en åtrekantet »kors
midte« med fire korsarmer (fig. 16). Kirketypen 
minner meget om de finske »16-hjørnerskirker«, 
men hos disse er skråveggene mellom korsarmene 
som regel smalere enn korsarmens bredde. Med 
andre ord er sentralrommet i Dolstad kirke en like- 
sidet åttekant, som er overdekket med like takflater 
som møtes mot takrytterens ytre vegger. Fire krafti
ge søyler er satt inn i åttekantmidten for å bære 
takrytteren. Takrytter og takkonstruksjon er tildels 
integrert med hverandre. Korsarmene har åstak,

Midtmast

Gratsperrer

Skalk

Stikksperre

Stjerne

Stolper

Mønsås

Andreaskors - nord-sør 

Andreaskors - øst-vest 

Gavlvegg

Fundamentstjerne 
Bjelker i himlingen

fig. 15. Oppdal kirke, 
Sør-Trøndelag. Bygg
mester var Ole Jonsen 
Hindrum. Kirken ble 
innviet i 1651. Snitt 
gjennom takrytteren 
sett mot sør. Tegning 
G. Rønningen.
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fig. 16. Dolstad kirke, Nordland. Kirken ble innviet i 1734. Kirken er bygget som en 
kombinasjon av en åttekantkirke og en korskirke. Foto G. Rønningen.

men vaimene er løst med gratsperrer og skifter. Det 
er lagt opp en indre gavl av tømmer, der valmen slut
ter. Sammen med en opptømring inne - over sen- 
tralrommet - bærer denne indre gavlen åser som 
stikker ut og fanges opp av gratsperrene i valmen.

Sentralrommets tak er »tømret« opp av åser som 
er delvis hogget ned i hverandre. Konstruksjonen 
fremstår som en åttekantet avkortet pyramide med 
innskrånende vegger. Tømmerpyramiden ender i en 
innsnevring som svarer til takrytterens horisontale 
utstrekning. Løsningen gir takrytteren en betydelig 
sideveis støtte, og kan sammenlignes med Piteå kirke 
i Norrbotten i Sverige.

Det ble bygget noen få kirker av samme type som 
Dolstad i slutten av 1700-årene. Langt flere ble imid
lertid reist av den ordinære åttekantete kirke, som er 
uten vinger, eventuelt med korutbygg.

BYGGMESTRENES BETYDNING 

Kirker som er bevart fra 1600- og 1700-årene i Norge 
viser at byggeskikken i de ulike landsdeler har vari
ert. Forskjeller viser seg i planløsninger, i lafteverket, 
i valg av ulike takkonstruksjoner og i måter himling
en er innlagt på. Ulike typer av tårn og takryttere pre
ger også bygningene. Undersøker en nøyere de kon
struktive detaljer og sporene etter håndverkerne, blir 
mangfoldet enda større. Det umiddelbare inntrykket 
er at byggemåtene til sine tider ser ut til å ha vært 
knyttet til lokale meninger om hvordan kirkebyg
ninger burde se ut. I denne sammenhengen bør en 
ikke se bort fra at en kirkes form og utførelse var 
bestemt allerede med valg av byggmester. De fleste av 
byggmesterne, som er kjent gjennom bevarte kirker, 
viser en konsekvent byggemåte som sjelden avvikes, 
uansett hvor lenge mesteren har vært yrkesaktiv.
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fig. 17. Alster kirke, Värmland. Kirken er bygget i 1690-årene og var opprinnelig en 
korskirke med like lange armer. Tverrarmene ble gjort kortere ved en ombygging i 
1914. Foto G. Rønningen.

KIRKER I SVERIGE MED BEVARTE TAK-

OG TÅRNKONSTRUKSJONER FRA PERIODEN 

Noe forenklet kan en si at tak- og takrytterkonstruk- 
sjonene i Sverige, som er bevart fra 1600- og 1700- 
tallet, hovedsaklig er preget av kirkens planform. 
Den ene hovedtypen som er behandlet her, er kor
skirken med utgangspunkt i det greske kors - noen av 
disse med en forlenget, innskrånende korarm, og 
enkelte andre med skrådde ytterhjørner. Den andre 
hovedtypen er langkirken, med ulike varianter.

På tilsvarende måte som i Norge er byggemåten i 
Sverige nedfelt på minst to måter: i planformen og i 
valg av konstruktive løsninger. Generelt stiller de 
brede kirkerom større krav til takverkets konstruk
tive oppbygging. Keks, når det frie spenn er av en 
utstrekning som i Övre Ullerud korskirke i Värm
land. Med 14 meter vide spenn over vingene, skaper

dette ekstra krav til takverket, både når det gjelder 
opplegg på veggen og for de enkelte ledd i sperreb- 
indene. Med korsformens kryssende tak biir disse 
problemene forsterket ytterligere.

Tårnbyggene utgjør en konstruksjonsgruppe for 
seg. I et utvalg av kirker, som skal belyse århundre
nes byggeteknikk, er det viktig å få disse konstruk
sjonene med, enten som takryttere eller som vesttårn 
med eget fundament til jord. Avgjørende for en rik
tig oppfatning av tidens byggemåte er dessuten at 
alle bygningens deler er oppført samtidig og helst av 
samme byggelag. Dermed skulle en helhetlig plan
legging kunne være nedfelt i bygningen og være 
registrerbar. Kirkebyggene som er behandlet neden
for tilfredsstiller et stykke på vei disse kravene.

Byggeskikken i Sverige synes ikke i samme grad 
som i Norge å være knyttet til lokale særpreg. I seks
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län har jeg undersøkt ca. 6o av de mest typiske tøm- 
merkirkene, uten å kunne sette regionvise skillelin
jer i byggeteknikken. Ulike laftemåter og konstruk
sjonsløsninger viser seg riktignok, men disse kan like 
mye være knyttet til utøvende mester som til den 
lokale mening om hvordan en kirke burde se ut. Som 
eksempel kan det vises til de ensartete takverk i 
Övertomeå kirke i Norrbotten og takverkene i et 
flertall av kirkene i Värmland og Närke.

Gruppene av tømmerkirker vil nedenfor bli 
representert med: Aister i Värmland, fra 1690-tall - 
flat himling og takrytter - korskirke etter den gres
ke korsplan. Sundborn i Dalarna, fra 1755, med et 
»moderne« sperretak - korskirke med innskrådde 
sidevegger i koret. Ramundeboda i Närke, fra 1688, 
med takrytter - korskirke med skrådde innerhjørner. 
Skagershult i Närke, fra 1651, enkelt, gammelmodig 
takverk - langkirker med smalere kor. Klövsjö i 
Jämtland, fra 1795 - salkirke. Övertorneå i Norr
botten, fra 1737, som er en korskirke med skrådde 
ytterhjørner og sperretak, inngår også i undersøkel
sen (s. 114).

Aister kirke
Kirken fra 1690-årene, ligger 10 km nord for Karl
stad (fig. 17). Den opprinnelige grunnplanen var det 
greske kors. Tverrarmene ble ved en ombygging i 
1914 gjort kortere. Saltaket over de fire armene er 
valmet, og over krysset rager en takrytter. Valget av 
denne type tårnbygg innebar at kirkerommet måtte 
få plan himling. Av de ca. 60 kirkene som danner 
bakgrunn for dette kapittelet, er det bare Alster og 
Boo kirke i Örebro län som har vannrett himling i 
kirkerommet.

Den opprinnelige takrytterhjelmen, ble ombyg
get allerede i 1780.7 Før den tid var underbygget 
avsluttet med en høy, åttekantet hjelm. Takverket 
over de fire vingene består av enkle sperrebind med 
to hanebjelker. De relativt primitive saksesperrene er 
trolig satt inn i ettertid. Sperrene er reist fra stikk- 
bjelker og avstivet med knestokk.

Tanken bak disse detaljer må være at sperre- 
stikkbjelke-knestokk danner en stiv trekant som står 
på veggens raftstokk. Et tilsvarende takverk skal 
drøftes senere under behandlingen av Sundborn 
kirke i Värmland. Under den videre behandling av 
svenske og finske takkonstruksjoner, vil denne type 
fundamentering være under vedvarende drøfting.

Takets valmer i Aister kirke er konstruert med 
gratsperrer og skiftesperrer. Gratsperrene er på sam
me måte som sperrene understøttet med knestokk, 
reist fra en diagonalt lagt stikkbjelke. Ved innkor- 
tingen av tverrarmene i 1914 til 4 meter, ble trolig 
valmkonstruksjonen satt opp igjen. Sammenføy
ningene i takverket er av enkleste type, parallelle 
overskjæringer på halv ved og med trenagler som 
sikring. Slike sammensetninger er meget vanlig i de 
svenske takverk fra perioden.

Takrytteren bæres av to meget kraftige firehug- 
ninger (40x40 cm) som spenner over korsmidten. 
Takrytteren i Aister kirke har mange trekk og detal
jer som allerede er drøftet ovenfor i de norske tårn
bygg, blant annet den inntrukne bjelkekransen som 
bærer gratsperrene i hjelmen.

Spørsmålet som kan reises er om Alsters opprin
nelige tårnavslutning, med parallellstilt høy, åtte
kantet hjelm, reist på en inntrukken bjelkekrans, var 
internasjonal og innført til Sverige, på samme måte 
som til Norge?

Sundborn kirke
Sundborn kirke, fra 1755, ligger i Kopparbergslagen, 
ikke langt fra Falun. Sundborn kirke har i grunn
planen det greske kors som utgangspunkt, men 
korarmen har en innskrånende utvidelse østover. 
Skråveggene og endeveggen har samme utstrekning. 
Kirkerommet er hvelvet.

Taket er konstruert med sperrebind. Skjæringen 
i korsmidten er løst med kilsperrer og skiftesperrer. 
Korsmidtens takverk ser ut til å være ett av de første 
med denne tekniske løsningen, et sperreverk som 
blir nyttet uforandret fram til vår tid. Takets valmer 
er bygget opp med gratsperrer og skiftesperrer. Løs
ningen over koret, med de innskrånende sidevegge
ne, er løst etter samme prinsippet.

Over sakristiet, som er en del av korarmen, er 
ikke himlingen hevet. Her viser takkonstruksjonen 
seg tydelig (fig. 18). Sperrefoten er ført ned på en 
stikkbjelke som ligger på tvers av veggen. Indre ende 
av stikkbjelken bærer en knestokk til sperren. Stikk
bjelke, sperre og knestokk danner den allerede 
omtalte stive trekanten som virker stabiliserende for 
takkonstruksjonen. Denne detaljen går igjen i de 
fleste av de ca. 60 undersøkte kirkene. Takkonstruk
sjonen i Sundborn kirke er tidstypisk for korskirke- 
bygg i Sverige i siste halvdel av 1700-tallet. I eksem-
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pier på tidligere takverk er taket over korsmidten 
båret av samme sperrebind som i vingene. I norske 
takverk, som Werner Olsens tak i Vågå kirke, er 
sperrebindene reist fortløpende inn mot takrytterens 
underbygg. Det samme prinsippet er nyttet i Boo 
kirke fra 1733 i Örebro län. Sperrebindene over 
krysset i begge kirkene er plassert slik at de ikke kol
liderer med hverandre, kilrennene er av kraftige 
bord som er lagt i skjæringen mellom takflatene.

Ramundeboda kirke
Kirken ble bygget i 1686-88, og i 1898-99 flyttet til 
Laxå fra sin opprinnelige plass noen km lenger vest. 
Korskirken har skrådde innerhj ørner og er en noe 
spesiell korskirke (se s. 218-19). Egentlig minner den 
meget om en åttekantet sentralkirke med fire kors- 
armer. I Finland kalles denne kirketypen for »16- 
hjørners-kirken«. Kirketypen skaper et problem for 
takverkets stabilitet i det taket har mistet sitt opp
legg på korskirkens innerhjørner. I tillegg er veggene 
vanskeligere å få bundet av horisontalt. I Ramunde
boda kirke er det satt inn søyler som erstatning for 
de manglende hjørner.

Takverket er i dag et tilnærmet mansardtak med 
sprang i takflaten, og armene er valmet. Flere ele
menter er nye, antagelig fra gjenoppføringen. Taket 
ser ut til å være likt konstruert over de fire armene, i

form av enkle taksperrer med hanebjelke og streber- 
sperrer. Hovedsperrene er »knekket« ved hanebjel- 
ken, noe som gir taket en mansard-utforming.8

Over korsmidten er det reist en åttekantet takryt- 
ter. Fundamentet for takrytteren er skjult under iso
lasjon. Underbygget i takrytteren er åttekantet - stol
pene står antagelig på en bunnrem som er lagt på et 
bjelkelag over korsmidtens hvelv. Underbygget er 
paralleltstilt og i to etasjer, hvor den øverste er inn- 
trukket. Konstruksjonen er komplisert, og det vil 
føre for langt å beskrive den.

Noen få kirker med Ramundebodas planløsning 
ble reist i de to århundrer som her behandles. Bruks
messig har denne »i6-hjørners«-løsningen fordeler. 
De avskrådde innerhjørner gir kirkerommet en stør
re åpenhet og et bedre innsyn til alteret. De bygge
tekniske fortrinn ligger i at veggene blir relativt 
korte, og med full utnyttelse av tømmerlengden kan 
store kirkerom oppnås uten at stabiliteten på vegge
ne forringes særlig.

Skagershult kirke
Kirken sto ferdig i 1651. Middelalderkirken i Tång- 
eråsa hadde antagelig stått som modell. Kirken 
består av et forholdsvis bredt skip og et smalere kor 
i øst, begge med saltak. Takverket består av enkle 
sperrer som er skåret sammen på halv ved i kippen.

fig. 18. Sundborn 
kirke, Dalarna.
Over sakristiet sont 
utgjør en del av den 
østre korsarmen, er 
hele takkonstruksjo
nen synlig. Sperre- 
foten er festet til en 
stikkbjelke som lig
ger over tømmerveg- 
gen og er avstivet 
med en knestokk i 
tillegg. Foto G. 
Rønningen.
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fig. 19. Skagershult kirke, Närke. Kirken sto ferdig i 1651. Takkonstruksjonen be
står av enkle sperrebind som er forsterket med vekselsvis en og to banebjelker. I leng
deretningen er sperrebindene avstivet med styrebjelker som er lagt over de nedre 
hanebjelkene. Den bvelvete trehimlingen er festet til undersiden av hanebjelkene. 
Foto G. Rønningen.

Bindene er forsterket med hanebjelke. Forbindelsene 
er enkle - parallelle blad med trenagle som sikring 
(fig. 19). Hvelvkappen er underordnet takverket, 
hvelvkappen tangerer hanebjelkenes underkant. 
Sperrenes forankring til veggen kan ikke bekreftes.

Kirken bærer i seg meget av middelalderens byg
geskikk. Dette gjelder både eksteriør, interiør og 
generell byggemåte. På denne måten knytter Ska
gershult kirke middelalderens og 1600-tallets byg
geskikk sammen.

Klövsjö kirke
Kirken ligger i Jämtland, i et fjellområde som gren
ser mot Härjedalen. Klövsjö kirke ble bygget i 1795 
av Pål Pehrsson, en byggmester som var kjent for sin 
allsidighet. Samme året hadde han gjort ferdig Stu- 
gun kirke, som ligger øst for Östersund.

Klövsjö kirke er bygget i laftet tømmer. Taket er 
et saltak som er valmet i øst. I vest har kirken et kraf

tig vesttårn i bindingsverk (fig. 1). Kirken er en sal- 
kirke med et rektangulært kirkerom. Det er ikke 
fysisk skille mellom skip og kor. Takverket er bygget 
med saksesperrebind. Det er satt inn en hanebjelke 
som tangerer hvelvkappen. Sperrebindenes hoved- 
sperrer og knestokker står på korte stikkbjelker. 
Stikkbjeikene er ca. 100 cm lange. De ligger på tvers 
av øverste laftestokk i veggen, med lik lengde ut på 
begge sider. På en måte kan en si at stikkbj eiken 
»balanserer« på veggen. Forbindelsene er utført som 
parallelle overskjæringer og bladninger. Løsningen 
med den »stive trekanten« er blitt kommentert i flere 
sammenhenger ovenfor. Også her i Klövsjö ser vi at 
denne var aktuell.

SAMMENFATNING

Drøftingen av byggeskikken bygger på utvalgte tre
kirker i Värmland, Närke, Dalarna, Jämtland,
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Norrbotten og Västerbotten. Disse områder har 
lange tradisjoner i lafteteknikk og trekonstruksjo
ner. Områdene har hatt en rikelig tilvekst på veleg
net bygningstømmer. Med et forholdsvis rimelig 
materiale og en disponibel fagkompetanse, ble laft
ingen den mest økonomiske byggemåten. De skog- 
rike områdene i Värmland, med forlengelse til 
Dalarna, må kunne betraktes som et kjerneområde 
for svenske laftetradisjoner. Sammen med tilgren
sende områder som Västmanland, Närke, Bergsla
gen, Särna og Idre og Härjedalen, har disse gjennom 
flere århundrer utgjort en landsdel hvor treet var det 
naturlige materiale for kirkebyggingen. Det samme 
kan sies om Jämtland. Selv om kirkene i eldre tider 
ikke var oppvarmet, hadde likevel treets gode isola- 
sjonsevne betydning overfor landsdelens kalde 
klima. En tykk tømmervegg vil i alle tilfelle lune 
noe.

Ved en undersøkelse av de svenske trekirkene, 
skulle en i utgangspunktet tro at den store geografis
ke spredningen av administrasjons-sentra og bygge- 
miljøer ville ha etterlatt seg tydelige regionale skiller 
i kirkebyggeskikken. Imidlertid synes slike skiller væ
re vanskelig å påvise. Når det gjelder de svenske tre
kirkenes tekniske løsninger og håndverksdetaljer, er 
det enda mer komplisert å trekke regionale grenser.

TAK- OG TÅRNKONSTRUKSJONER I FINSKE 
KIRKER FRA 160O- OG I7OO-TALLET

Utviklingen av de tekniske detaljer i Finlands kirker 
synes å være vanskeligere å utrede enn for de tilsva
rende i Sverige og Norge. Dette har i første rekke 
sammenheng med at bevarte trekirker fra middelal
deren mangler.

De eldste og forsvunne kirkebygninger i laftet 
tømmer i Finland kan, på samme måte som i Sveri
ge og Norge ha vært langkirker. Korsformen ser ut 
til å være blitt innført i 1600-årene og kommet til 
Finland fra Sverige, fortrinnsvis fra byggemiljøet i og 
rundt Stockholm.9

Blokkpilaren som stabiliserende ledd i tømmer- 
veggen kan ha hatt lange tradisjoner. Et spørsmål er 
om blokkpilaren, som står som en inntømret 
»brønn« i veggen, er like gammel som de eldste tøm- 
merkirkene. Blokkpilarer er blant annet kjent fra 
forsvunne kirker fra 1400-tallet. Spørsmålet er om 
disse var de første med blokkpilarer.

Som påpekt foran, er planformen langt på vei 
bestemmende for takkonstruksjonens oppbygging. 
Salkirken er i så måte den som innebærer de minste 
problemene. Korskirken, og varianter av denne - de 
med flere brudd i veggen enn de som korsformen 
danner, som f. eks. »24-hjørnerskirken« og »dobbel- 
korskirken« - skaper enda større utfordringer. Inte
grerte vesttårn kan også skape problemer for bygg
mesteren med tanke på takverkets stabilitet. Likele
des ville en eventuell takrytter ha vært naturlig å ta 
hensyn til på et tidlig stadium i prosjekteringen.

Når det gjelder de finske kirkenes planform, ut
gjør de langt på vei de samme typer som de svenske. 
For korskirkene er det nesten fullt samsvar, bortsett 
fra at Finland har bevart tre såkalte »24-hjørners
kirker«. Denne planløsningen er preget av skrådde 
innerhjørner i tillegg til skrådde ytterhjørner, d.v. s. 
likt for de fire korsarmene. Med andre ord: lafte- 
hjørner bryter veggen i 135 grader på 24 punkter.

Konstruktiv utvikling og detaljenes utførelse er i 
det følgende illustrert med: Petäjävesi kirke, fra 1765, 
(Mellersta Finland), Purmo kirke, fra 1772, (Öster
botten), takrytter. Korskirker - plan etter det greske 
kors. Kuortane kirke, fra 1777, (Södra Österbotten), 
takrytter og Ylihärmä kirke, fra 1787, (Södra Öster
botten), takrytter. Korskirker med skrådde inner- og 
ytterhjørner - »24-hjørnerskirker«.

Torneå kirke, fra 1686, (Lappland), blokkpilar- 
kirke - salkirke. Nykarleby kirke, fra 1708, (Öster
botten), vesttårn - salkirke med lave korsarmer og 
skrådde korvegger. Keuruu gamle kirke, fra 1759, 
(Mellersta Finland), vesttårn - salkirke med lave kor
sarmer og skrådde korvegger er også undersøkt 
(s. 48 ff).

Petäjävesi kirke
Kirken ble oppført i 1763-65 av byggmester Jacob 
Klemetsson Leppänen fra Vesanka. Kirken er en 
korskirke, med grunnplan etter det greske kors. Kir
kebygget har tekniske likhetstrekk med blokkpilar- 
kirken. De øverste innspringende laftestokkene i 
korsmidten er forlenget og danner konsoller som 
bærer et indre sett av raftstokker i tre stokkhøyder. 
På denne måten får takstolens stikkbj elker et indre 
opplegg på forsterkningen - og et ytre opplegg på 
lafteveggen - nøyaktig som i blokkpilar-kirken. 
Korsmidten er sikret med bindbj elker, en i hver av 
åpningene mot korsarmene (s. 60 og 141).
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fig. 20. Purmo kirke. Kirken bygget i 1772, trolig av byggmesteren Anders Hakola. 
De dobble bindbjelkene i skipet sikrer veggene mot utglidning. Foto G. Rønningen.

Kirkens takverk består av sperrebind, bestående 
av hovedsperrer, strebersperrer og hanebjelke, reist 
fra de allerede omtalte stikkbjelker som rager 50 cm 
utenfor vegglivet.

Sperreverket i de fire vingene og over korsmidten 
kjenner vi igjen fra flere kirker ovenfor, vaimene like
så. Inntrykket som blir mer og mer forsterket, er at 
byggmesterne synes å ha funnet det endelige konsept 
for takkonstruksjonen. At kirkenes eksteriør likevel 
kunne varieres viser den neste kirken - i Purmo.

Purmo kirke
Kirken ble bygget i 1772, trolig av mester-byggeren 
Anders Hakola (s. 62). Over korsmidten hever en 
åttekantet takrytter seg i to etasjer, kronet med et 
høy spir. Grunnplanen er sammenfallende med det 
greske kors. Fire doble bindbjelker mot åpningene til 
de fire vingene sikrer veggene mot utglidning (fig. 
20). Takverket består av sperrebind med enkle sper
rer med tre hanebjelker og strebere.

De åtte stolpene i takrytterens underbygg står på 
langdragerne som er lagt på hanebjelkene (fig. 21). 
Dette må innebære at takrytterens størrelse ble 
bestemt først og dragerne deretter plassert. De åtte 
stolpene i underbygget står nemlig to og to på hver 
av dragerne. Takrytterens horisontale utstrekning 
fyller det meste av korsmidtens areal. Dette er kan
skje årsaken til at kilsperrene er utelatt i takkon
struksjonen. Konstruksjonen virker lite konsekvent. 
Det synes som om byggmesteren har improvisert noe 
når det gjelder hovedstrukturen i takrytteren.

Kuortane kirke
Kirken ligger i Södra Österbotten, sør-øst for Vasa 
by. Kirken ble bygget i 1777 (fig. 22). Anders Hako
la skal ha ledet byggingen av denne spesielle kirke
typen som her ble valgt.

Planformen har måttet skapt store konsekvenser 
for løsningen av takkonstruksjonen, og spesielt for 
sperreverket over korsmidten. Saltaket måtte i sam

KIRKENES TAK- OG TÅRNKONSTRUKSJONER I65



svar med grunnplanen knekkes opp i 24 flater. Dette 
førte til et ekstra sett med kilsperrer, samt mellom
sperrer i takflatene over de indre skråvegger. Tak- 
verkets struktur følger det samme konseptet som be
skrevet overfor for Purmo.

»24-hjørners-kirken« krever en spesiell løsning 
av takverket over korsmidten. Eksteriøret viser én 
av de indre takflatene som stiger fra skråveggen. 
Takflaten, som er parallell oppover, krever sin spe
sielle understøttelse. Denne er løst med fire sett med 
diagonalstilte sperrebind. De to ytre står under tak
flatenes kilrenner. Nå er imidlertid diagonalbinde
ne trukket noe inn slik at den egentlige kilsperren 
som bærer undertaket, ligger noe utenfor de fire 
bindene.

Hvorfor byggmesteren nyttet denne løsningen er 
vanskelig å finne grunnen til. Egentlig virker taket 
over korsmidten i Kuortane mer improvisert enn det 
tilsvarende i »24-hjørners-kirken« i Ylihärmä, en 
takkonstruksjon som vil bli beskrevet nedenfor.

Både kilsperrebindene og de mellomstående bin
dene er forsynt med hanebjelker, bindene er også 
utstyrt med undersperrer. De diagonale, kryssende

hanebjelkene, i fire høyder, er plassert i sperrebinde- 
ne slik at de ikke kolliderer i krysset. Hanebjelkene 
bærer takrytteren. På hanebjelkene er det lagt et 
kryssende trykkfordelingssystem. Bjelkene i disse 
bærer stolpene i den åttekantete takrytteren. Takryt
teren er parallellstilt - fire av veggflatene faller sam
men med korsarmenes endevegger.

De fire parallelle indre takflater i 24-hjørnerskir- 
ken ville uten takrytter ende i en vannrett, kvadra
tisk, diagonalstillet takflate. Med andre ord - tak
formen forutsetter en takrytter! Samtlige tre bevarte 
»24-hjørners-kirker« i Finland, i Kuortane, i Ylihär
mä, og i Ruovesi har takrytter over krysset. En kirke 
av tilnærmet samme type, uten takrytter, finner en i 
Kungälv i Sverige. Her er imidlertid kilsperrene som 
bærer de indre takflater ført sammen i toppen, tak
flaten over skråveggen er dermed ikke parallell, men 
trekantet.

Ovenfor ble spørsmålet om byggmesteren for 
Purmo kirke reist. Videre om det var mulig å finne 
like tekniske detaljer i Purmo og Kuortane. Så langt 
er ikke dette bekreftet. Det er mulig at en omfatten
de undersøkelse av sperreverket ville kaste nytt lys,

fig. 21. Purmo 
kirke. Takrytteren er 
fundamentert på 
bjelker som er lagt 
over hanebjelkene. 
Foto G. Rømningen.
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fig. 22. Kuortane kirke, Södra Österbotten. Kirken ble bygget i 1777. Også i dette tilfellet 
var Anders Hakola byggmester. Taket er understøttet av sperrebind med enkle sperrer og 
hanebjelker. Ved takfoten er sperrene festet til stikkbjelker som er avstivet med knestokker. 
Den hvelvete trebimlingen er festet til undersiden av sperrebindene. Foto G. Rømlingen.

men dette forutsetter at noe av etter-isolasjonen blir 
tatt bort.

Takrytteren i Kuortane kirke har mye tilfelles 
med den tilsvarende i Ylihärmä.

»24-hjørnerskirken« i Ylihärmä 
Kirken ble bygget i 1787 av Gabriel Hakola, sønnen 
til den kjente Anders Hakola, mester-byggeren bak 
flere av korskirkene i dette århundret (fig. 23).

Korsformen, med de mange brudd på vegglinjen, 
satte premissene for takverkets utforming. Over 
korsmidten rager en åttekantet takrytter i to etasjer 
hvor den nederste etasjen avsluttes med et åttekan
tet stikksperre-tak. Over dette reiser lanternen seg, 
denne avsluttes med en hjelm, utstyrt med en vulst 
(løkform). Takverket er svært likt de foregående og 
skal derfor ikke drøftes.

Korsmidtens takkonstruksjon skal likevel berø
res. I Ylihärmä er denne kompliserte detaljen løst

med tre diagonal-sperrebind for hver av de to dia
gonaler. D.v. s. at seks diagonale sperrebind er reist 
over korsmidten. Bindene er forsynt med hanebjel
ker og undersperrer.

Takrytteren er fundamentert på et bjelkekryss 
som er lagt på de øverste hanebjelker. Takrytteren 
har ingen klokker, men er likefullt en nødvendig byg
ningsdel. Uten denne »tildekkingen« av korsmidtens 
tak, ville de fire, parallelle takflater, fra de indre 
skråveggene, ha skapt en kvadratisk, diagonalstillet, 
vannrett takflate over krysset. Nå står de diagonal- 
stilte sperrebind fritt inne i takrytterens underbygg. 
De tre »24-hjørners-kirkene« som er bevart i Fin
land har derfor en nødvendig takrytter over krysset. 
Takryttere av denne typen, ble også bygget over de 
mer vanlige finske korskirkene. Flere av dem er lette 
i konstruksjonen og har sikkert aldri vært beregnet 
for klokker. Matts Honga reiste en noenlunde til
svarende takryttere i Lappajärvi kirke (1765) og i
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fig. 2.3. Ylihärmä kirke, Södra Österbotten. Kirken sto ferdig i 1787. Byggmester var 
Gabriel Hakola. Taket er på vanlig måte understøttet av takstoler med enkle sperrer 
og hanebjelker. Foto G. Rønningen.

Esse kirke (1770). Anders Hakola bygget antagelig 
den noe kraftigere takrytteren i Purmo kirke i 1772.. 
Orienteringen på disse er den samme, parallell-stilt 
underbygg og med »lanterne-over-etasj e «.

Som det går fram av beskrivelsen av de forskjel
lige kirkebygg ovenfor, er sperrebindene - uten unn
tak - reist fra en kort stikkbjelke som er lagt på tvers 
av øverste laftestokk i veggen. Stikkbjelkens ytre 
ende bærer sperren, og fra den indre enden er det 
reist en - kort eller noe høyere - knestokk som kan 
betegnes som streber. Av »2.4-hjørnerskirkene« har

Ylihärmä kirke den teknisk sett klareste konstruk
sjonen over korsmidten. Her bærer de tre diagonale 
bind takbordene. I Kuortane er hovedsperrene truk
ket noe inn i forhold til takflaten. Fundamentet for 
takrytteren er i prinsippet likt for de to kirkene, i 
form av kryssende trykkfordelingsbjelker som er 
lagt opp på hanebjelkene. Fundamentet i Ylihärmä 
virker likevel best gjennomtenkt. Forklaringen til 
disse forskjellene kan skyldes minst to årsaker; ti år 
mellom byggetid og generasjonsskiftet mellom far 
og sønn, Anders og Gabriel Hakola.
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SLUTTBEMERKNINGER OM 
BYGGETEKNIKKEN I DE TO ÅRHUNDRER

En del av målsettingen i det foreliggende forsk
ningsarbeidet har vært å påvise sammenhenger i 
byggeskikken i 1600- og 1700-årene i de tre land. 
Våre bevarte kirker er derfor en overordentlig viktig 
»kildebank« for vår trebygningshistorie. Et spørs
mål som kirkeforskerne ennå ikke har funnet et til
fredsstillende svar på, er hvordan påvirkningsmøn
steret har artet seg. Som en ser av beskrivelsene 
ovenfor, er det vanskelig å trekke linjer mellom sven
ske og norske byggemåter i kirkebygg. Egentlig kan 
svenske og norske 1600- og 1700-tallskirker synes 
ganske forskjellige. Ut fra denne erkjennelse vil en 
sammenfattende konklusjon bli:

Det slektskapet, og likheter i detaljer, som kom
mer til uttrykk etter å ha undersøkt ca. zoo av kir
kebyggene synes generelt ha hatt sitt utgangspunkt i 
et grunnleggende, kirkelig bruksbehov. Av stor be
tydning er videre bruken av samme byggemateriale 
og at kirkene er bygget med de samme hjelpemidler 
og verktøy, av tidens etablerte håndverkerstand.

NOTER

i. Takstol er en konstruksjon som bærer taket. Består som 
regel av bindbjelke, hoved- og undersperrer og innskå- 
ret hanebjelke som avstivning. Takstolen kan videre 
være forsterket med saksesperrer og knestokker. Begre
pet takstol er ikke konsekvent nyttet. Takstol er også 
benyttet som betegnelse for langsgående understøttelse 
i et takverk, bestående av stolper, dragere og langsgå
ende skråstivere.

z. Takstolen over skipet i Hustad kirke i Nord-Trøndelag 
er dendrokronologisk datert til 1163.

3. Møller 1953, s. 136 f.
4. Lundberg 1971, s. 136 f.
5. Åke Nisbeth benevner i sine mange skrifter om kirkene 

i Värmland disse bindbjelkene som »kronbjälkar«.
6. Avskrift av rapporten finnes i Norges Kirkers arkiv hos 

NIKU i Oslo.
7. Opplysning gitt av Henrik Lindblad 1995. Lovforbud 

mot de høye tårnhjelmene kom i 1759.
8. Professor Anders Åman, Universitetet i Uppsala, har i 

brev til meg, zy. aug. 1995, gi tt følgende opplysning: 
»De första svenska mansardtaken är - enligt Torbjörn 
Fultons uppfattning - från omkring 1670; dels från Tes
sin d.ä.: ombyggnad av Maisåker, dels från det Scharp- 
ska huset vid Skeppsbron, ritad av Jean de la Vallée. Att 
mansardtak skulle förekommit redan på 1650-talet i 
det relativt avlägsna Järnboås kan alltså avskrivas.« 
Med denne opplysningen burde mansardtakene i Järn
boås kirke, fra 1659, og i Hjulsjö kirke, fra 1640-årene, 
avskrives som opprinnelige og henføres til utvidelsene i 
1700-årene. Spørsmålet er om ikke også mansardtaket 
i Ramundeboda er et senere produkt.

9. Petterson 199z, s. 68.
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Tradisjon og novasjon
TREKIRKENES PLANFORM PÅ l6oO- OG I7OO-TALLET

Ola Storsletten

Trekirkene i Finland, Sverige og Norge på 1600- og 
1700-tallet er et tema som så langt ikke har vært 
behandlet samlet av noen forsker. Det samme gjelder 
i enda større grad for et delaspekt som kirkenes plan
former i de tre land - selv om det finnes en viktig 
ansats til en analyse i Per Gustaf Hambergs bok 
»Tempelbygge för protestanter« fra 1955. Hambergs 
bok hadde imidlertid et langt videre siktemål enn 
bare kirkeplanene. Når det gjelder de enkelte land, 
er det gjort atskillig mer. I Finland utarbeidet Caro
lus Lindberg en omfattende sammenstilling av opp
lysninger om kjente og bevarte finske kirkebygg i 
boka »Finlands kyrkor« fra 1935, der kirkenes plan
løsninger spiller en viktig rolle. I nyere tid har Lars 
Pettersson stått for en rekke bøker der også planty- 
pene til den finske trekirkene fra 1600- og 1700-tal- 
let er behandlet. Eksempler er »Kyrkor och klock
staplar på svenska Österbotten« fra 1985 og »Fin
nish Wooden Church« fra 1989.1 Sverige laget Erik 
Nordin en oversikt over trekirker fra før 1800 i 
publikasjonen »Svenska träkyrkor« fra 1968, der 
også plantyper er behandlet. Ganske nylig har dess
uten Henrik Lindblad laget en oppstilling over sven
ske trekirker fra 1600- og 1700-tallet, som del av det 
foreliggende bokprosjektet.1 I Norge har Håkon 
Christie skrevet en større artikkel om »Kirkebygging 
i Norge i 1600- og 1700-årene«, der også plantype- 
ne inngår som et viktig ledd.2 Det samme gjelder for 
Norsk kirkeregister som Bernt C. Lange utarbeidet i 
1960-åra.3 For tida arbeider Jens Christian Eldal

Holmestrand kirke i Vestfold, inviet i i6y4, en kirke 
med Y-formet plan. Foto Ola Storsletten 2000.

med en justert versjon av det norske kirkeregisteret 
for Norsk institutt for kulturminneforskning 
(niku). Opplysningene skriver seg både fra kirke- 
registeretne og den justerte versjonen.

I artikkelen er hovedvekten lagt på det norske 
materialet. Dette vil bli brukt for å sette opp en slags 
modell for å forklare ulike aspekter ved trekirkenes 
planløsninger. Enkelte trekk ved det svenske og fin
ske materialet vil så bli forsøkt forklart ved hjelp av 
den samme modellen.

PLANTYPER

Innledningsvis er det også nødvendig å klargjøre 
noen av de typologiske begreper som vil bli brukt i 
det følgende. Dette er dessuten viktig fordi det - i 
hvert fall i Norge - er noe varierende praksis på dette 
området. Med en langkirke menes her en kirke med 
et rektangulært skip og noe smalere korparti (fig. 
ia). En annen betegnelse på samme typen er korkir- 
ke. En gruppe kirker på Vestlandet i Norge med gan
ske korte tverrarmer som synes å være føyet til av 
rent konstruktive årsaker, er også regnet som lang- 
kirker. Eventuelle tårn eller særlige utforminger av 
koret er holdt utenfor. Det samme gjelder for de 
øvrige kirketyper. Med en salkirke menes en kirke 
der skip og kor har samme bredde (fig. ib). En 
annen betegnelse på denne typen er langkirke. Med 
en korskirke menes en kirke med to motstående kor- 
sarmer som står vinkelrett på skipet (fig. ic). Utfor
mingen av korsmidten er holdt utenfor så lenge tver- 
rarmene er med som en del av selve kirkerommet. 
Også kirker der den østre korsarmen er brukt som



sakristi er regnet som korskirker. Med en dobbelt
korskirke menes en kirke der planen er sammensatt 
av et gresk kors og et kvadrat (fig. id). I svensk og 
norsk sammenheng har plantypen bare vært brukt i 
enkelte kirker. I det tidligere finske området i sør-øst 
ble det imidlertid bygget en mindre gruppe dobbelt
korskirker på 1700-tallet. Med en åttekantkirke 
menes en kirke der i det minste skipet har en åtte- 
kantet planform (fig. ie). Også kirker der koret dan
ner et tilbygg for seg regnes i denne sammenheng 
som åttekantkirker. Det samme gjelder for åttekant- 
kirker med tilbygg mot nord og sør, der disse ikke 
inngår som en del av kirkerommet i form av korsar
mer. Med en Y-kirke menes en kirke der skipet er 
todelt med en del i hver av de skrånende stammene 
og med koret i den loddrette stammen (fig. if) Dette 
er en type som bare er kjent fra Norge.

Hensikten med inndelingen i ulike plantyper er å 
ordne materialet på en måte som gjør det mulig å se 
de sentrale trekk ved dette. Opprinnelig ble innde
lingen gjort med tanke på det norske materialet, og 
det kan virke dristig å ville presse det svenske og det 
finske materialet ned i den samme rammen. Når det

likevel er gjort, skyldes det et ønske om å se planløs
ningene i de tre land i sammenheng.

TREKIRKENE I NORGE

Som det fremgår av kartene s. 38-39 er det bevart 
172 kirker av tre fra 1600-1799 innenfor det områ
det som i dag utgjør Norge,4 men dette er bare en 
relativt liten del av alle de trekirker som ble bygget. 
I alt ble det bygget nær 600 nye kirker i den aktuel
le perioden.5 96% av kirkene var av tre, og så godt 
som alle med vegger av laftet tømmer. På kartet er 
423 kirker med kjent planform markert6 (fig. 2).

Sett samlet danner de norske trekirkene fra 1600- 
og 1700-tallet med kjent planform et nokså uover
siktlig bilde. For å se mønstrene i materialet må man 
forsøke å ordne det på ulike måter. I tillegg til en inn
deling etter plantype er det i det følgende skilt mel
lom 1600-tallskirker og 1700-tallskirker, for på den 
måten å fange opp de endringer som trekirkens plan
løsninger gjennomgikk i løpet av den aktuelle perio
den. Årstallene det refereres til gjelder som regel vig
selsåret.

A. Langkirke

B. Salkirke

fig. i .Trekirkenes plan
typer. O. Storsletten 
1999-

D. Dobbeltkorskirke
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fig. z. Bevarte og forsvunnete tre
kirker i Norge fra 1600- og iyoo- 
tallet med kjent planform. Kart fig. 
2-6 NINA Oslo 151515).

KIRKETYPER

• Langkirke

• Korskirke

• Åttekantkirke

• Y-kirke

• Andre typer

MgW

Materialet er vist på kart der trekirkenes planty
per er markert med en fargekode (fig. 3 og 4). Mar
keringene gjelder de nybygde kirkene. I enkelte til
feller gjelder markeringene to kirkebygg. Utvidelser 
av kirkebygg er ikke tatt med. Det er dessuten gjort 
en geografisk ordning av de norske kirkene. Denne 
er basert på en kombinasjon av en naturlig regional 
inndeling etter klare topografiske skillelinjer - i før
ste rekke fjellområder uten bebyggelse av nevnever

dig art - og en typologisk gruppering av trekirkene i 
forhold til deres plantyper. På kartene er grensene 
vist som enkle linjer. I realiteten er det tale om visse 
kjerneområder med mer eller mindre uklare randso
ner. De to kartene viser situasjonen i periodene 
1600-1699 og 1700-1799. Fylkene det refereres til 
er dagens fylker.

1600-TALLET

På kartet som viser situasjonen på 1600-tallet (fig. 3) 
er Østlandet området rundt Oslofjorden - det vil si 
Østfold, Akershus, Vestfold, Buskerud og Telemark 
fylker og den sørlige delen av Hedmark og Oppland 
fylker. Mot øst danner riksgrensen mot Sverige av
slutning på området. Mot vest følger grensen i ho
vedsak fjellområdet som deler det sørlige Norge på 
langs. Mot nord følger grensen fjellområdene mel
lom Østlandet og Trøndelag. Langs vestsiden av 
Oslofjorden er den topografiske grensen knapt 
merkbar mot sør. Om man ser på kirkenes planer, er 
det imidlertid ved grensen mellom Telemark og Aust- 
Agder en overgang fra et område med en blanding 
av korskirker og langkirker til et nærmest rent lang- 
kirke-område lenger sør. Her er den typologiske 
overgangen valgt som grense.

Planformene i Østlands-området var på 1600-tal- 
let en blanding av langkirker og korskirker. Av i alt 
55 nybygde kirker av tre med kjent planform var 33 
langkirker, 2.1 korskirker og 1 Y-kirke. Om man stu
derer området nærmere, vil man se lokale ansam-
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linger av bestemte plantyper. F. eks. var fylkene Øst
fold, Akershus og Vestfold rundt Oslofjorden sterkt 
preget av langkirker, mens samtlige nybygde trekir
ker i de indre deler av det nåværende Buskerud var 
korskirker. Også i den søndre delen av Hedmark ble 
det bygd atskillige korskirker på 1600-tallet. Den ene 
Y-kirken ble bygget i skipsfartsbyen Holmestrand (s. 
170). I tillegg er det opplysninger om en Y-kirke og 
en åttekantkirke de indre deler av Telemark, men 
disse synes såpass usikre at de er utelatt i denne sam
menheng. I oversikten s. 42 ff er den korsformete 
Risør kirke fra 1647 i Aust-Agder og langkirken 
Hovin i Akershus fra 1695 brukt som eksempler (s. 
76 og 82).

Vestlandet omfatter i denne sammenheng den 
vestlige delen av Sør-Norge. Dette vil i hovedsak si 
fylkene Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland og Sogn 
og Fjordane. En klar topografisk grense mot øst er 
de tidligere omtalte fjellene mellom Vestlandet og 
Østlandet. Mot nord er den topografiske grensen lite 
merkbar, men om man ser på kirkenes planløsning
er, er det ved overgangen mellom Sogn og Fjordane 
og Møre og Romsdal et klart typologisk skifte fra 
langkirker til korskirker. Mot sør er det hverken et 
topografisk eller et typologisk skille mot det som i 
dag kalles for Sørlandet. Den geografiske betegnel
sen Sørlandet er imidlertid en relativt moderne opp
finnelse. I norrøn tid gikk skillet mellom Vestlandet 
og Østlandet ved »Ryggjabit« - omtrent ved den tid
ligere omtalte overgangen mellom Aust-Agder og 
Telemark.

Av Vestlandets 80 nybygde kirker av tre med kjent 
planform var 73 langkirker, 5 korskirker, 1 salkirke 
og i Y-kirke. De mange langkirkene gir et påfallende 
homogent bilde. Den ene Y-kirken var plassert i sjø
fartsbyen Arendal, helt sør-øst i området. To av kor
skirkene var plassert helt nord i området. I oversik
ten er Årdal gamle kirke i Rogaland fra 1619, som er 
en ren langkirke, og Hamre kirke i Hordaland fra 
1620-40, som er en salkirke med svært korte korsar
mer, brukt som eksempler (s. 72 og 74).

Trøndelag består i hovedsak av fylkene Møre og 
Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag. I till- 
legg kommer de nordligste deler av Oppland og 
Hedmark. Mot sør-vest danner Nordfjord den tidli
gere omtalte typologiske grense mellom Vestlandets 
langkirker og korskirkene i Møre og Romsdal. Mot 
sør-øst danner fjellområdene et relativt klart topo

FIG. 3. Bevarte og forsvunnete tre
kirker i Norge fra 1600-tallet med 
kjent planform.

grafisk skille mot Østlandet. Mot nord danner over
gangen til korskirkene i Nordland fylke et slags 
typologisk skille i forhold til langkirkene i Nord- 
Trøndelag. Strengt tatt er imidlertid både antallet 
trekirker med kjent planløsning for lite og deres geo
grafiske plassering for spredt til at man kan snakke 
om noen klar grense i denne retningen.

Av de i alt 49 nybygde trekirker på 1600-tallet
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OMRÅDER

1. Østlandet

2. Vestlandet

3. Trøndelag

4. Nord-Norge

fig. 4. Bevarte og forsvunnete tre
kirker i Norge fra 1700-tallet med 
kjent planform.

med kjent planform i Trøndelag-området var 22 
langkirker, 21 korskirker, 5 Y-kirker og 1 salkirke. I 
tillegg kommer en høyst usikker trekantkirke som 
også er tatt med på kartet. Om man deler området i 
underområder, vil man se en påfallende konsentra
sjon av korskirker på Møre og i området vest for 
Trondheim og en annen konsentrasjon av langkirker 
i Nord-Trøndelag. I tillegg kommer en konsentra

sjon av Y-kirker i området rundt Trondheim. I over
sikten er Y-kirken i Rennebu i Sør-Trøndelag fra 
1669 brakt som eksempel (s. 80).

Nord-Norge er fylkene Nordland, Troms og 
Finnmark. Av 14 nybygde trekirker med kjent plan
form var ii korskirker og 3 langkirker. Trass i over
vekten av korskirker er materialet for spinkelt og for 
spredt plassert til at man kan trekke noen særlig bas-
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tante slutninger på bakgrunn av dette. I oversikten 
er den korsformete Velfjord kirke i Nordland fra 
1674 brukt som eksempel (s. 78).

1700-TALLET

På kartet som viser trekirkene med kjent planløs
ning på 1700-tallet (fig. 4) er grenseinndelingen den 
samme som for 1600-talls kirkene, ettersom hen
sikten er å vise de endringer som skjedde i den aktu
elle perioden. Også fargekodingen er den samme. 
Igjen er det bare tatt med opplysninger om nybygde 
kirker.

På Østlandet ble det i alt bygget 80 trekirker med 
kjent planløsning i perioden 1700-1799. 5z av disse 
var korskirker, 27 var langkirker og 1 var åttekant- 
kirke. Om man sammenlikner med kirkebyggingen 
på 1600-tallet, var altså korskirkene i klar fram
marsj. Det var likevel et tilsvarende mønster av lokal 
dominans, med en massiv bygging av korskirker i 
den nordlige del av området og et relativt sterkt inn
slag av langkirker i området rundt Oslofjorden. Den 
ene åttekantkirken ble også bygget i det sentrale 
området ved Oslofjorden. I oversikten er korskirke
ne i Skjåk i Oppland fra 1752 og i Drøbak i Akers
hus fra 1776 brukt som eksempler (s. 86 og 88). 
Dessuten er Flosta kirke i Aust-Agder, som ble om
bygget fra salkirke til korskirke i 1747, tatt med i 
oversikten som et eksempel på en særlig omfattende 
restaturering i nyere tid (s. 94). En usikker datering 
av den eldste delen gjør imidlertid at kirken ikke inn
går på kartet.

På Vestlandet ble det bygget 27 trekirker med 
kjent grunnplan. 17 av disse var langkirker, 9 var 
korskirker og 1 var åttekantkirke. Sammenliknet 
med kirkebyggingen på 1600-tallet var den tidligere 
dominansen av langkirker blitt atskillig svekket. 
Endringene skjedde i den sørlige og den nordlige 
ytterkant av det opprinnelige området. Den ene åtte
kantkirken ble bygget i skipsfartsbyen Flekkefjord. 
I oversikten er langkirken i Ålhus i Sogn og Fjorda
ne fra 1795 brukt som eksempel (s. 92).

I Trøndelag ble det bygget 55 trekirker med kjent 
grunnplan. 34 av disse var korskirker, 13 var lang- 
kirker, 6 var åttekantkirker og 2 var Y-kirker. Sam
menliknet med kirkebyggingen på 1600-tallet er bil
det omtrent det samme, med en betydelig dominans 
av korskirker, noen langkirker og et par mindre

grupper av andre typer. Går man noe ned i detalj, vil 
man se at tendensene fra 1600-tallet holdt seg med 
en sterk konsentrasjon av korskirker i Møre og 
Romsdal. Langkirkene var i hovedsak samlet i 
Nord-Trøndelag, dessuten var det en konsentrasjon 
av nye plantyper - i dette tilfellet åttekantkirker - i 
og rundt Trondheim. De 2 Y-kirkene var derimot 
mer perifert plassert. I oversikten er den åttekantete 
Hospitalskirkc i Sør-Trøndelag fra 1706 brukt som 
eksempel (s. 84).

I Nord-Norge ble det bygget 63 trekirker med 
kjent grunnplan. 38 av disse var korskirker, 23 var 
langkirker og 2 var åttekantkirker. Det prosentvise 
innslag av langkirker var dermed atskillig større enn 
i den foregående perioden, men igjen er antallet for 
lite og med for få markante konsentrasjoner til at 
man kan trekke særlig bastante slutninger. De 2 åtte- 
kantkirkene var plassert i tettsteder lengst sør i om
rådet. I oversikten er den korsformete Torsken kirke 
i Troms fra 1784 brukt som eksempel (s. 90).

PLANFORM OG PRAKTISKE ÅRSAKER 

Et hovedspørsmål når man vurderer utviklingen av 
planløsninger i de norske trekirker på 1600- og 
1700-tallet gjelder bakgrunnen for å velge en be
stemt planløsning. En hypotese er at dette har skyld
tes rent praktiske årsaker. Et generelt trekk ved 
utviklingen i Norge i den aktuelle perioden var en 
sterk økning i folkemengden. Fra reformasjon og til 
1800 økte folketallet i landet fra ca. 140-200 000 til 
ca. 880 000.7 Dette fikk betydning for behovet for 
sitteplasser i kirkene, som igjen kan ha hatt betyd
ning for kirkenes planløsninger. En praktisk årsak til 
å velge sentralløsninger som korskirker eller åtte
kantkirker kan ha vært å forhindre at avstanden fra 
alter og prekestol til de bakerste benker ble urimelig 
stor. Forøvrig er det vanskelig å si noe generelt om 
den akustiske forskjell mellom en langkirke og en 
kors- eller åttekantkirke, når det er brukt samme 
materiale.8 Et praktisk problem med korskirkene er 
imidlertid innsynet til alteret, der koret ble plassert i 
den ene korsarmen. I enkelte tilfeller ble dette kom
pensert ved å bruke den ene korsarmen til sakristi og 
plasserer alteret mot den flate veggen foran dette. 
Også plasseringen av prekestolen som i de fleste til
feller ble gjort i korsmidtens sør-østre hjørne kunne 
skape problemer. I en epistel med tittelen »Bygge-
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skikke« ironiserer den norsk-danske forfatteren 
Ludvig Holberg (1684-1754) over korskirkene og 
skriver at

den halve Deel af Meenigheden saae ikke uden 
Ryggen af Prædikanten, og han maatte vende 
sin Tale nu til den eene, nu til den anden Side, 
paa det at Folket i det ringeste kunde høre en 
Deel deraf.9

Korsformen ga imidlertid en mulighet for å øke 
antallet sitteplasser ved bygge gallerier i minst tre av 
korsarmene, og åttekantformen gjorde det mulig å 
bygge gallerier rundt det meste av kirkerommet. Om 
man ser på de murte kirkene fra 1600- og 1700-tal- 
let, synes hypotesen om et forhold mellom behov for 
plass og planform å bli bekreftet. Den desidert stør
ste kirken fra perioden var korskirken som ble byg
get på Kongsberg i 1761 med z 400 sitteplasser. 
Deretter kommer åttekantkirken på Røros fra 1784 
med i 640 sitteplasser og den korsformete domkir
ken i Christiania (Oslo) fra 1697 med 1 zoo sitte
plasser. Antallet sitteplasser refererer seg til dagens 
situasjon, men gir likevel et tilnærmet bilde av den 
opprinnelige situasjonen. Enkelte ombygginger på 
1700-tallet i den sør-vestlige delen av Østland-områ
det av langkirker av mur fra middelalderen til kors
kirker med laftete tverrarmer er likeledes et klart 
uttrykk for behov for mer plass.

Om man ser på forholdet mellom trekirkenes 
planløsninger og antall sitteplasser, synes det også å 
være en sammenheng mellom bygging av særlig 
store kirker og valg av planform. Så godt som samt
lige nye kirker fra den aktuelle perioden med mer 
enn 400 sitteplasser ble bygget som kors- eller åtte- 
kantkirker. Det litt problematiske er at de samme 
kirker var begrenset til visse deler av landet. Langt 
de fleste ble bygget i de indre deler av Østlandet, i 
Trøndelag og i Nord-Norge som også forøvrig var 
rike korskirkområder. På Vestlandet mellom Møre 
og Romsdal og Vest-Agder - som var sterkt preget 
av langkirker på 1600-tallet - ble det tilsynelatende 
ikke bygget noen trekirker med flere enn 400 sitte
plasser i tidsrommet 1600-1799. Det kan skyldes at 
man unnlot å bygge så store trekirker at det ville ha 
krevet en kors- eller åttekantplan. En annen mulig
het er at det ikke var behov for å bygge særlig store 
kirker i dette området i det aktuelle tidsrommet og

at man ville ha bygget langkirker dersom det hadde 
vært aktuelt. Den første større trekirken som ble 
bygget på Vestlandet - Lund kirke i Rogaland fra 
z8rz med 450 sitteplasser - er en langkirke. Der det 
ble foretatt ombygginger i kirker på Vestlandet i den 
aktuelle perioden, ble også den opprinnelige lang- 
kirke-formen i hovedsak beholdt.

Et nøkkelpunkt i denne sammenheng er utvik
lingen av folketallet på de ulike steder i landet på 
1600- og 1700-tallet. Den første regulære folketel
ling i Norge ble holdt i 1801. Overslagene for folke
tallene på 1600- og 1700-tallet er basert på ulike kil
der, men gir likevel et visst innrykk av de lokale for
hold. På et oversiktskart som viser befolkningsut
viklingen i landdistriktene i perioden 1665-1769,10 
er den i den nordlige del av Østlandet vist som 
»sterk« eller »meget sterk« - som tilsvarer en økning 
på 80-150 % og over 150 %. Den kartografiske fram
stillingen av befolkningsutviklingen korrelerer der
med fint med bildet av de mange korskirker som ble 
bygget på 1700-tallet. God korrelasjon er det også 
når det gjelder det noe atypiske området sør for Oslo 
der det i hovedsak ble bygget langkirker på 1600- og 
1700-tallet. Befolkningsøkningen her biir i perioden 
1665-1769 betegnet som »omkring landsgjennom
snittet« - 40-80%.

Om man ser på situasjonen på Vestlandet og i 
Trøndelag, mangler imidlertid sammenfallet mellom 
befolkningsøkningen og trekirkenes planløsning. På 
et kart som viser befolkningen i 1665 er det vist en til
nærmet jevn befolkningsmengde langs hele kysten av 
det området som her er kalt Vestlandet og opp til 
Trondheimsfjorden, tilsynelatende uten hensyn til 
skiftet i kirkenes planform ved Nordfjord.11 Misfor
holdet blir ytterligere forsterket på den kartografiske 
framstilling av befolkningsøkningen i perioden Z665- 
1769. Langs kysten av Vestlandet er denne i hovedsak 
definert som »svak« - som tilsvarer en økning på 15- 
40% - mens situasjonen nord for skillet ved Nord
fjord i enkelte områder er beskrevet som »tilbakegang 
eller stilstand«. Befolkningssituasjonen står dermed i 
et klart misforhold til den altoverveiende bruk av kor
skirker på 1700-tallet. Det synes i det hele tatt som om 
folketallet ikke har vært avgjørende for valget av hen
holdsvis langkirke- og korskirkeformen ved grensen 
mellom Vestlandet og Trøndelag.

En annen praktisk grunn for å bygge store lafte- 
kirker som sentralkirker kan ha vært et ønske om
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bygninger med mange hjørner for å unngå skjøting 
av tømmerstokkene i veggene, samtidig som stokke
ne også har tilstrekkelig størrelse i toppenden (jmf. 
Sjömar s. iz6 ff). I norsk tradisjon er »langtømmer« 
som ble brukt til husbygging, fra 5 til 7 meter langt.12 
Både korskirker og åttekantkirker representerer i så 
måte fornuftige løsninger. Det samme gjelder for Y- 
kirkene. Y-kirkene og åttekantkirkene var likevel 
ingen alminnelig løsning på dette tekniske proble
met. Av kirkeplaner med mange hjørner kan bare 
korskirkene sies å ha vært vanlig over store deler av 
landet. Om man ser perioden 1600-1800 under ett, 
mangler imidlertid korskirkene stort sett innen det 
området som her er definert som Vestlandet. En van
lig måte å avstive langveggene på i dette området var 
å plassere vertikale opplenger på hver side av tøm- 
merveggen. En annen løsning på samme tekniske 
problem er de tidligere omtalte kirkebygg med gan
ske korte korsarmer der man får flere forbindelses
punkter. Hamre kirke i Hordaland har hele 350 sit
teplasser. Også i dette tilfellet kan det synes som om 
man bevisst har forsøkt å bevare en tilnærmet lang- 
kirke-form i en situasjon der man ellers ville ha byg
get en regulær korskirke. I de øvrige områder ble det 
i perioden 1600-1800 bygget atskillige korskirker 
med under zoo sitteplasser.

PLANFORM OG PÅVIRKNING UTENFRA

En annen hypotese er at valget av planløsning i tre
kirkene i den aktuelle perioden har vært et resultat 
av påvirkning utenfra, i form av nye idéer eller som 
en følge av virksomhet i et nærliggende novasjon- 
sentrum eller fra en eller flere personer som var sen
trale i byggeprosessen. Best grobunn for nye tanker 
ga trolig miljøet innen byer og tettsteder der en stor 
del av befolkningen var innflyttere og man i almin
nelighet synes å ha vært mer åpne for uvanlige løs
ninger enn i isolerte bygdesamfunn. Opphavet til 
den uvanlige planformen kan da ha vært enkeltper
soner som har stått sentralt plassert i beslutnings
prosessen. Et særlig tydelig eksempel på dette var 
den første domkirken i Christiania - innviet i 1639 - 
som var en teglkirke med noe så uvanlig som en dob- 
beltkors-formet grunnplan (fig. id). Utvilsomt var 
utformingen av kirken et resultat av en direkte idé
messig påvirkning utenfra. Hollenderen Hans van 
Steenwinkel d. y. er blitt nevnt som en mulig arkitekt

for kirken, og man vet med sikkerhet at også Chris
tian IV selv var sterkt involvert i byggeprosessen.13 
Andre eksempler er de relativt mange Y-kirker og 
åttekantkirker som i en tidlig fase dukket opp i byer 
og tettsteder. Til disse hører Y-kirkene som sto fer
dig i kystbyene Arendal og Holmestrand i 1670 og 
1674, og åttekantkirkene i tettstedet Mosjøen og 
kystbyen Flekkefjord som sto ferdig i 1734 og 1790.

Også utenfor byer og tettsteder var det imidlertid 
mulig å få til uvanlige løsninger når forholdene lå 
særlig vel til rette. Et eksempel er den åttekantete 
Sør-Fron kirke i Gudbrandsdalen i Oppland som sto 
ferdig i 1787. Kirken ble i tillegg bygget av stein i et 
område som ellers nærmest ensidig var preget av tre
bebyggelse. Av betydning for valget av materiale 
synes byggmesteren Svend Halvorsen Aspaas å ha 
vært. Aspaas hadde tidligere vært byggmester for 
den åttekantetet murkirken i gruvebyen Røros i Sør- 
Trøndelag.14 Sør-Fron var dessuten den største og 
rikeste bygda i Gudbrandsdalen.15 Valget av åtte- 
kantformen kan sees i sammenheng med dette. I 
1801 bodde det z 143 personer i sognet.16 Selv i dag 
har kirken 740 sitteplasser.

Heller ikke ved bygging av trekirker må bygg
mesterens rolle undervurderes. Selve laftekonstruk- 
sjonen kunne nok bøndene få opp, men for å reise 
slikt som korskirkenes høye takrytter var det nød
vendig med en »konstfaren« leder for arbeidet. Det 
var også byggmesteren som tegnet kontrakten.17 Et 
eksempel er den »vidkjente tårnbygger fra Gran«, 
Oluf Iversen Hjelmen.18 Den enkelte byggmester 
hadde et eget repertoar av tekniske løsninger. Under
søkelser av trekirkene fra den aktuelle perioden har 
dermed gjort det mulig å identifisere byggmesteren 
bak flere av de sentrale kirkebygg fra perioden.19 
Utvilsomt har byggmestrene også hatt innvirkning 
på valget av planløsning. Et mulig uttrykk for dette 
er de mange korskirker som ble bygget på Østlandet 
på 1700-tallet.20 Oppblomstringen av korsplanen 
kan ha sammenheng med at byggmestre i større grad 
ble trukket inn i byggeprosessen enn det som hadde 
vært tilfelle tidligere.

Et annen mulig ytre påvirkningsfaktor er kirken 
som institusjon. Som tidligere berørt, kan det f.eks. 
synes påfallende at Titus Biilche (1639-84) ble tilsatt 
som den første inspektør for kirker og kirkegårder i 
Norge i i66z,21 året før Bratsberg kirke i Sør-Trøn
delag - som var den første av Y-kirkene - sto ferdig.
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fig. 5. Områdeinndeling og 
den geistlige inndelingen i 
Norge ca. 1660.

STIFT

A. Christiania

B. Stavanger

C. Bergen

D. Trondheim

OMRÅDER

1. Østlandet

2. Vestlandet

3. Trøndelag

4. Nord-Norge

Biilche hadde sin teologiske utdanning bl. a. fra Ros
tock og ble borgermester i København i 1665. Det er 
imidlertid høyst usikkert om han hadde noen inn
virkning på utviklingen av de norske Y-kirker. For 
Kirken var planløsningen gunstig på grunn av det 
klare skillet mellom sitteplassene for menn og kvin
ner, i hver av de skrånende armene. Y-planen var 
dessuten ikke uten protestantiske forbilder. Den vik
tige kirken i Freudenstadt i Tyskland som sto ferdig

i 1608, var i prinsippet også bygget som en Y-kirke. 
Den tyske arkitekturteoretikeren Joseph Furtenbach 
d.y. utga omkring 1650 flere bøker om utforming av 
protestantiske kirkebygg der han særlig la vekt på å 
atskille menn og kvinner og å samle de »vornembste 
Principalstuck« - alter, døpefont, prekestol og orgel 
-til et sted i kirkerommet.22 Også disse krav fyller Y- 
kirken på en utmerket måte. Det problematiske i 
denne sammenheng er at det ikke ble bygget noen Y- 
kirker i områdene rundt Bergen og Christiania. Ved 
Bergen holdt man på langkirkeplanen ved bygging 
av trekirker både på 1600- og 1700-tallet. Ved 
Christiania var det riktignok både korskirker og 
langkirker, men i området nærmest byen var lang- 
kirkeformen den dominerende i hele den aktuelle
perioden.

I tråd med tanken om at kirken som institusjon 
kan ha innvirket på valg av planløsning er et mulig 
forhold mellom trekirkenes planer og den geistlige 
og verdslige inndeling av landet i den aktuelle perio
den. Etter reformasjonen ble antallet bispedømmer 
redusert til fire: Christiania, Stavanger, Bergen og 
Trondheim. Om man ser Stavanger og Bergen stift 
som ett, korrelerer grensene for bispedømmene på 
1600- og 1700-tallet med de grenser som innled
ningsvis ble trukket for trekirkens planløsning (fig. 
5). Nybygging av kirker synes da også å ha vært 
organisert med basis i det enkelte stift i den aktuelle 
perioden. I hvert fall var den vanlige godkjennings
prosedyren på 1700-tallet at søknaden om tillatelse 
til å sette igang byggearbeidene ble sendt via prosten 
og stiftsdireksjonen til kanselliet i København. Sva
ret ble sendt tilbake til stiftsdireksjonen.23 Selve søk
naden var imidlertid ganske enkel. Den som gjaldt 
byggingen av den tidligere omtalte Sør-Fron kirke
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inneholdt ikke opplysninger om bygningens form, 
bare at den skulle oppføres i stein.24 Det samme 
synes å ha vært tilfelle ved byggingen av den store 
korskirken i den viktige sølvgruvebyen Kongsberg 
som sto ferdig i 1631.25 Det er ikke mindre grunn for 
å anta at avgjørelsen om bygningens form må ha 
blitt tatt i lokalmiljøet når kirkebygget skulle være 
av tre, selv om det er eksempler på opplysninger om 
den planlagte trekirkens planform.26 Også for øvrig 
synes det innsendte materialet å ha vært spinkelt. I 
enkelte tilfeller kan det være henvist til et »rids«, 
men tegninger i vår mening av ordet synes å ha vært 
ukjent.27 Først etter at Kirkedepartementet i Christi
ania i 18x4 overtok kanselliets rolle i saker som 
angikk kirkebygging, synes det å ha blitt vist en 
alminnelig interesse for utformingen av vanlige sog
nekirker fra det offentliges side.28

Også når det gjaldt større istandsettingsar beider, 
synes disse i stor grad å ha blitt organisert innen det 
enkelte stift, men med menigheten som en svært vik
tig part. I skriv av 3. mai 1704 til »Stiftamtmænde- 
ne og Biskopperne i Norge ang. Sognemændenes 
Deeltagelse i Kirkernes og Kirkegaards-Indhegning- 
ers Vedligeholdelse« heter det at

naar nogen stor Reparation sættes i Verk, at da 
ei alene den ganske Almue med Pligt-Arbeide, 
men endog, hvor Kirkerne ikke selv have Skov 
og det kan være muligt, Sognefolkene skal for
skaffe uden Betaling saa meget Tømmer som 
Fornødenheden erfordrer, efter foregaaende Lig
ning af Stiftskriveren, Prosten og Sognepræsten 
[...] saa at Kirkerne ei gjøre Bekostning paa 
Andet, end paa Jern, Kalk, Tagstene og Dæler - 
og elles hvad til Smede, Muurmestere, Tømmer- 
mænd, Glarmestere og alle Slags Flandverksfolk 
udgives.29

Med tanke på almuens betydning ved nybygging og 
større reparasjonsarbeider er det grunn til å anta at 
de også har hatt innvirkning på valget av kirkens 
utforming.

PLANFORM OG TRADISJONENS BETYDNING 

En tredje hypotese har sammenheng med den betyd
ning kulturen eller tradisjonen synes å ha hatt ved 
valg av planløsning i de nybygde norske trekirker på

1600- og 1700-tallet. Heller ikke denne hypotesen er 
altdekkende, men flere av de forhold som er blitt 
beskrevet som problematiske i forhold til de to øvri
ge hypoteser lar seg i det minste forklare på den 
måten. Dette gjelder f. eks. det markante skillet mel
lom korskirker og langkirker ved overgangen mel
lom de områder som her er definert som Vestlandet 
og Trøndelag, og valget av kirkeplaner i områdene 
rundt Bergen og Christiania. Det kan synes som om 
man har fulgt skikken i området når man skulle velge 
planform for den nye kirken - med mindre særlige 
grunner tilsa en annen løsning.

Til tradisjons-hypotesen hører inndelingen i kul
turområder med tilhørende grenser og sentrum- 
utkant problematikk.301 en noe annen målestokk til
svarer sentrumsbegrepet dermed det svenske etnolo- 
gibegrepet »bygd« -

[...] ett område, inom vilket innebyggarna stått 
i närmare beröring med varandra än med utan
för boende och där alltså den folkliga kulturen 
blivit likartad genom samma traditioner och 
samma historiska förutsättningar.31

Et eksempel på et stabilt sentrumsområde er den 
midtre delen av Vestlandet, mens den søndre og 
nordre del av Vestlandet er eksempler på utkant
områder som lettere kunne gi rom for nye planløs
ninger. Det sterke innslaget av korskirker i den nor
dre del av Østlandet på 1700-tallet er vanskeligere 
å forklare på det nåværende tidspunkt, men det er 
mulig at det kan tolkes som et resultat av påvirkning 
fra det tilgrensende korskirkemiljøet på Trøndelag 
som fikk innpass da behovet for stadig større kirker 
oppsto i området lenger sør.

En forutsetning for tradisjons-hypotesens gyldig
het er at den kan knyttes til forhold som ligger forut 
for den aktuelle perioden. Om stavkirkenes planløs
ninger i middelalderen vet man riktignok relativt 
lite, men utfra det man så langt har oversikt over kan 
det synes som om Vestlandet har vært preget av lang
kirker mens det på Møre har vært en rekke stavkir
ker med korsformet grunnplan.32 Også i Buskerud 
var det stavkirker med korsformet grunnplan som 
korrelerer bra med situasjonen på 1600-tallet.33 I 
begge tilfeller synes man dermed å kunne si at for
holdene lå vel til rette for å velge korskirkeformen. 
Materialet er naturligvis altfor spinkelt til at det på
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fig. 6. Områdeinndeling og 
de viktigste dialektgrensene i 
Norge.

DIALEKTER

A. Østnorsk

B. Vestnorsk

C. Trøndersk

D. Nord-norsk

OMRÅDER

1. Østlandet

2. Vestlandet

3. Trøndelag

4. Nord-Norge

noen måte kan sies å være noe bevis, men rent gene
relt kan det synes som om de norske trekirkene som 
ble reist i perioden etter reformasjonen i sin plan
form var »mer preget av tradisjon enn av reforma
sjon«.34

En annen forutsetning for hypotesens gyldighet 
er at den sammenfaller med andre kulturforhold.3' 
Det kulturelle skillet mellom Vestlandet og Østlan
det er vel kjent og arter seg i form av slikt som utfor

ming av bygninger og tun og dekor av husgeråd.36 
Også mellom Østlandet og Trøndelag er det i så 
måte et klart skille.37 Til de viktigste og mest seigli- 
vete deler av kulturen hører språket. På norsk ope
rerer men med tre eller fire hovedgrupper av dialek
ter (fig. 6). Det synes ikke å være tilfeldig at det er en 
rimelig god korrelasjon mellom grensene for disse og 
de grenser som her er trukket mellom Østlandet, 
Vestlandet, Trøndelag og Nord-Norge på bakgrunn 
av topografiske forhold og trekirkenes plantyper på 
1600-tallet.

EN MODELL

Et forsøk på en samlende modell kan da bli dette: I 
forhold til det norske materialet synes det å være 
grunn til å legge særlig vekt på tradisjonens betyd
ning når det gjelder utformingen av trekirkenes 
planløsning på 1600- og 1700-tallet. Et eksempel på 
et slikt homogent kulturområde er Vestlandet som 
var sterkt preget av langkirker i hele den aktuelle 
perioden. Eventuelle avvik i forhold til tradisjonen 
synes dessuten å ha vært lettere å få til i ytterkanten 
av et kulturområde enn i kjernen av dette. Et eksem
pel er det gradvise innslag av korskirker i ytterkan
ten av Vestlands-området, tilsynelatende som et 
resultat av påvirkning fra tilstøtende kulturområder. 
Tradisjonens betydning sammenfaller også godt 
med den måten som arbeidet med oppføring av kir
kene i landområdene tilsynelatende ble organisert 
på, med et sterkt innslag av lokal arbeidskraft til 
hogging og framkjøring av materiale. I en slik situa
sjon skulle det gode grunner til for å avvike fra nor
malen.

Det kan imidlertid synes som om en kraftig øking
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i folketallet i enkelte områder har gitt grunn til å 
foreta en overgang fra langkirkeplan til korskirke
plan for å øke antallet sitteplasser - forutsatt at ikke 
langkirkeplanen var for sterkt forankret. Eksempler 
på dette er korskirkene som ble bygget rundt Mjøsa 
i Oppland/ Hedmark på 1700-tallet. Når det først 
var introdusert en uvant planløsning, kan det dessu
ten synes som om det har vært enklere å få til en ny 
planløsning. Et eksempel er åttekantkirkene som på 
1700-tallet avløste Y-kirkene i og rundt Trondheim.

I enkelte tilfeller synes dessuten sentralt plasserte 
enkeltpersoner å ha vært avgjørende for en uvanlig 
planløsning. Et eksempel fra murkirkene i den aktu
elle perioden er den tidligere omtalte Sør-Fron kirke, 
men trolig ville detalj undersøkelser av samtidige tre
kirker ha vist eksempler på tilsvarende forløp. Også 
situasjonen innen en by eller et tettsted med en stor 
andel innflyttere og uten sterke bånd til det omkring
liggende lokalområdet synes å ha virket gunstig for 
å få til uvante planløsninger. Eksempler er Y-kirke
ne som ble bygget i Holmestrand i Vestfold og Aren
dal i Aust-Agder på 1600-tallet og åttekantkirkene 
som ble bygget i Flekkefjord i Vest-Agder og i 
Mosjøen i Nordland på 1700-tallet. Modellens vik
tigste forutsetning er likevel knyttet til den spredte 
landsbebyggelsen som preget Norge i den aktuelle 
perioden.

Selv om tradisjonshypotesen ikke er noen natur
lov, er særlige klare brudd vanskelige å akseptere. 
Eksempler på slike brudd er opplysninger om at Fyr
esdal kirke fra 1665 skal ha vært den andre Y-kirken 
som ble bygget i Norge,38 og at Vrådal kirke fra 1686 
skal ha vært landets første åttekantkirke.39 Både 
Fyresdal og Vrådal ligger i de indre og mest isolerte 
deler av Telemark fylke, langt unna rimelige påvirk
ningsfaktorer for ekstremt tidlige eksempler på 
uvanlige kirkeplaner. Fyresdal kirke som ble revet i 
1841, ble imidlertid beskrevet som »en Korsbyg
ning« i 1796.40 På kartet er den markert som en kors
kirke. At den er blitt oppført som Y-kirke i Riksan
tikvarens kirkeregister skyldes tilsynelatende en feil. 
Vrådal kirke, som ble revet i 1887, er mer vrien. I 
182.6 ble den beskrevet som »en ottekantet Bygning 
af Træ, er meget gammel«. I en opplysning fra 1801 
heter det imidlertid at »Det er allerede 6 Aar siden at 
Vraadals Almue begyndte med at istandsætte den 
forfaldne over 100 Aar gamle Kirke« og at »Kirken 
behøvde at udviides ved en Tilbygning«.41 Det som

kan ha skjedd er at den tidligere kirken er blitt utvi
det på en måte som har gitt den en åttekantet form. 
En annen mulighet er at den er blitt ombygget til en 
regulær åttekant-kirke. På kartet er Vrådal kirke 
ikke tatt med.

Igjen er det grunn til å understreke at den forelig
gende modellen, der tradisjonen er gitt stor betyd
ning, bare baserer seg på en hypotese og ikke pre
tenderer å være noen lov. Sett på bakrunn av de rela
tivt like naturgitte og kulturhistoriske forhold i Fin
land, Sverige og Norge er det likevel grunn til å anta 
at den samme modellen også vil ha en viss gyldighet 
for det svenske og det finske materialet.

TREKIRKENE I SVERIGE

Innenfor grensene av det nåværende Sverige ble det 
på 1600- og 1700-tallet bygget ca. 316 kirker av tre 
med kjent eller antatt planform.42 Så godt som alle 
synes å ha vært laftete bygninger (fig. 7). At antallet 
er noe mindre enn i Norge har sammenheng med at 
det i Sverige også ble bygget en lang rekke murkir- 
ker i den aktuelle perioden. Sett samlet danner de 
svenske trekirkene med kjent planform et relativt 
homogent materiale med mange salkirker, der skip 
og kor har samme bredde. I alt er det opplysninger 
om 142 salkirker av ulike slag. Til disse regnes også 
salkirker med tresidig kor. Av de øvrige er 72 lang- 
kirker, 70 korskirker, 30 åttekantkirker og 2 dob
beltkorskirker. I likhet med det norske materialet 
omfatter korskirkene i denne sammenheng kirker 
med ulik utforming av korsarmene. For åttekantkir
kene må i det minste skipet ha åttekantet form. I 
denne sammenheng er det ikke tatt hensyn til om 
koret er inkorporert eller separat. Dersom det er 
bygget til tverrarmer som en del av et åttekantet kir
kerom, regnes de imidlertid som korskirker.

For å lodde utviklingstendensene i den aktuelle 
perioden kan man igjen skille mellom kirkene fra 
1600- og fra 1700-tallet. Som byggeår regnes året da 
kirken sto ferdig. Ettersom de bygningshistoriske 
opplysningene er noe uklare, er det mulig at tallene 
rommer enkelte mindre unøyaktigheter. Av de 151 
kirkene som ble bygget i perioden 1600-1699 var 
46 % salkirker, 26 % langkirker, 25 % korskirker, 
2 % åttekantkirker og 1 % dobbeltkorskirker. For de 
165 kirker som ble bygget i perioden 1700-1799 var
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den tilsvarende fordeling 44 % salkirker, 20 % lang
kirker, 20% korskirker og 16% åttekantkirker. 
Sammenlignet med perioden før var salkirkene, 
langkirkene og korskirkene i svak tilbakegang og 
åttekantkirkene i framgang. De svenske dobbeltkors- 
kirkene av tre var et ensomt blaff på 1600-tallet.

PLANFORM OG TRADISJON 

Sett som et isolert svensk fenomen kan variasjonene 
i trekirkenes planløsninger synes vanskelige å for
klare.43 Om man ser dem i en større kulturhistorisk 
sammenheng, kan de likevel få en mening. Sammen
hengen kan både være transversell - i form av til
knytning til et større kulturområde — og longitudi
nell - som uttrykk for en sammenheng bakover i tid. 
Til det siste kan det være grunn til å ha i mente at de 
mange senmiddelalderske steinkirkene i Sverige 
synes å ha spilt en langt større rolle som forbilder for 
trekirkenes planløsning på 1600- og 1700-tallet i 
enn i de fleste deler av Norge. Tanken er ikke ny. 
Hamberg beskriver dette som »den levande kyrkliga 
traditionens byggnadsideal, i första hand utformat 
genom gudstjänstupplevelsen i de äldre, till övervä
gande del gotiska kyrkorummen«.44

Om man ser på trekirkenes planløsninger innen 
de ulike svenske landskap, er det innslag av bestem
te planløsninger som synes å ha forbindelse til norsk 
side av grensen. Et eksempel er landskapene Bohus
län og Halland langs sørvest-kysten av Sverige der 
det på 1600- og 1700-tallet ble bygget 12 nye trekir
ker med kjent planform. Av disse var 7 langkirker. 
Det er nærliggende å se det relativt store innslag av 
langkirker på svensk side i sammenheng det stabile 
langkirke-området i Østfold og søndre del av Akers
hus på norsk side i samme periode. Sett samlet aner 
man et kulturområde som nærmest har dekket hele 
kyststrekningen fra Skåne og til bunnen av Oslo
fjorden. Også i forhold til middelaldermaterialet er 
det påfallende mange steinkirker med langkirkeplan 
i Bohuslän.451 Norge synes samtlige kjente middel
alderkirker i Østfold og den søndre delen av Akers
hus å ha vært langkirker.46

Et annet eksempel er Värmland der det på 1600- 
og 1700-tallet ble bygget 39 trekirker med kjent 
planform. Av disse var 23 korskirker. Fra norsk side 
er det naturlig å se korskirkene i Värmland i sam
menheng med dominansen av korskirker i den søn-

FiG. 7. Trekirkenes 
planformer. Bevarte 
kirker i Sverige 
1600-1800. Karta 
H. Lindblad Socken- 
kyrkoprojektet RAA 
1999.
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0 Åttekantkirke

dre del av Hedmark fylke i samme perioden. Til
sammen danner de et betydelig korskirkeområde på 
1600- og 1700-tallet som har spent over begge land, 
og som kan ha gamle røtter i tillegg.

Det svenske materialet rommer dessuten interes
sante brudd i forhold til det norske materialet som 
også synes å være historisk betinget. Et eksempel er 
Lappland der det ble bygget 28 trekirker med kjent
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planform på 1600- og 1700-tallet. Av disse synes 19 
å ha vært salkirker, mens det tilsynelatende ikke ble 
bygget en eneste salkirke i de tre nordligste fylkene i 
Norge i den aktuelle perioden. Det svenske materia
let synes å ha sammenheng med de senmiddelalder- 
ske salkirker langs kysten av Den botniska viken 
som dannet basis for utbyggingen av kirker Nord- 
Sverige på 1600- og 1700-tallet.47 Middelalderkir
kene med kjent planform på norsk side av grensen 
har gjennomgående vært langkirker.

En av de viktigste kulturgrenser i svensk folke
kultur er den såkalte »fäbodgrensen« som går fra 
Bohuslän, langs nordsiden av Vänern og opp til 
nordgrensen for Uppland. 1 tillegg til å være sør
grensen for setring danner den også sør-grense for 
kulturelementer som stolpeboder og kubbestoler.48 I 
forhold til det som tidligere er sagt om kulturens og 
tradisjonens betydning for valg av kirkens plantyper 
i det norske materialet, skulle man forvente å finne 
et tilsvarende skille når det gjelder trekirkens plan
løsninger. Et tilsynelatende eksempel på dette er den 
tidligere nevnte dominans av korskirker i Värmland 
på 1600- og 1700-tallet. På den andre siden av 
»fäbodgrensen« ble det i landskapene Västergötland 
og Halland bygget 30 trekirker med kjent plan. Av 
disse var bare z korskirker.

PLANFORM OG YTRE PÅVIRKNING 

Heller ikke for det svenske materialet er imidlertid 
tradisjonshypotesen altdekkende. Der det dukket 
opp klare novasjoner synes det også i dette tilfellet å 
ha vært nødvendig med visse ytre forutsetninger for 
at man skulle kunne løsrive seg fra tradisjonen - som 
lokaliseringen av kirken til en by eller et miljø som 
på annen måte har vært fristilt i forhold til det øvri
ge kulturområdet, eller i form av en eller flere enkelt
personer som har stått i en situasjon som gjorde det 
mulig å trumfe gjennom en ny og uvant planløsning.

Et eksempel på det første er kirken Hedvig Eleo
nora i Karlskrona i Blekinge som ble innviet som 
interimskirke i 1685. Byen Karlskrona ble anlagt i 
forbindelse med en flytting av hovedbasen for den 
svenske flåten i 1679-80. Kirken ble nedlagt i 1750 da 
den ble erstattet av Fredrikskirken som sognekirke. 
Man har antatt at arkitekten Erik Dahlbergh har teg
net Hedvig Elenora kirken.47 Kirken var bygget som 
en dobbeltkorskirke, der et kvadrat er plassert inn i

et tilnærmet gresk kors. Den utstikkende korsarmen 
mot øst fungerte som sakristi og den tilsvarende kors
armen mot vest som våpenhus. Teknisk er dobbelt
korsplanen vel egnet til lafteteknikken, som en følge 
av de mange kryssningspunkter. Planen hadde dess
uten den store fordel at den ga plass til mange tilhø
rere og at avstanden fra prekestolen til de bakerste 
benkeradene var begrenset. Dette i seg selv har like
vel ikke vært nok til å avvike fra de lokale planløs
ninger i området på en så radikal måte. Langt vikti
gere har det trolig vært at selve byen var nyanlagt og 
dessuten var landets fremste flåtebase. Et naturlig 
forbilde for Hedvig Elenora-kirken i Karlskrona kan 
ha vært Katarina-kirken i Stockholm. Riktignok sto 
den store teglkirken ferdig først i 1690, men tegning
ene som var utført av den franske arkitekten Jean de 
la Vallée ble approbert alt i 1656.50 Når man valgte å 
bygge kirken i Karlskrona av tre, hadde det trolig 
sammenheng med behovet for å gjennomføre arbei
det på kort tid. Omtrent samtidig med reisingen av 
Hedvig Eleonora-kirken ble dessuten Admiralitets
kirken Ulrica Pia reist i Karlskrona. Også denne ble 
bygget som en dobbeltkorskirke av tre og var i 
utgangspunktet tenkt som en midlertidig kirke som 
skulle erstattes av en murkirke, men planen ble drop
pet av økonomiske årsaker.51 Trekirken er stadig be
vart (s. 106).

At enkelte av de svenske åttekantkirkene av tre er 
bygget i forbindelse med jernverk kan også være et 
uttrykk for ytre påvirkningsfaktorer. Et eksempel er 
Graninge kirke i Ångermanland fra 1761 (jfr Lind
blad s. Z15). Det er dessuten en mulighet for en sam
menheng mellom åttekantkirkene og reformerte tan
ker om kirkebygg som kan ha blitt formidlet gjennom 
bruksherrene. De reformerte kirkene i f.eks. Frankri
ke og Holland ble for en stor del bygget som sentral- 
rom med ulik utforming.52

Et annet eksempel på ytre påvirkning er en grup
pe kirker med uvanlige planløsninger som ble byg
get i den nordligste delen av Sverige på 1700-tallet, 
og som synes å ha sammenheng med byggmesteren 
og arkitekten Hans Biskop som kom fra Kronoby i 
Österbotten i Finland omkring ryzo.53 Mellom Bis
kop og landshøvdingen Gyllengrip synes det å ha 
vært en nær forbindelse som også kan ha hatt betyd
ning for Biskops mulighet for å introdusere uvanlige 
planløsninger. Til Biskops tidligste arbeider hører 
korskirken i Umeå i Västerbotten som sto ferdig i
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172.5. Et spesielt trekk ved kirken er en kort skråvegg 
som er plassert mellom hver av korsarmene og som 
i realiteten gir kirken seksten sider. I 1736 sto den 
åttekantete Lycksele kirke i Lappland ferdig. Om
trent samtidig ble kirken i Övertorneå i Norrbotten 
bygget som en korskirke med tresidig avsluttete kors
arme (s. 114). 11746 sto den åttekantete kirken i Hie
taniemi i Norrbotten ferdig. Senere eksempler på 
polygonalt utformete kirkebygg i samme område og 
som kan ha hatt Biskops kirkebygg som forbilder, er 
den korsbygde kirken i Arjeplog i Lappland fra 1768 
og det åttekantete Malörens kapell i Norrbotten 
som sto ferdig i 1770.

TREKIRKENE I FINLAND

I løpet av 1600- og 1700-tallet ble det bygget ca. 450 
nye kirker i Linland. Hele 440 av disse var bygget av 
tre (fig. 8). Det vil si at 98 % av kirkene var bygget 
av tre, alle var tilsynelatende laftet. Dette gjør Fin
land til det av de tre land der det forholdsmessig ble 
byget flest trekirker i den aktuelle perioden. I tillegg 
kommer at flere av de største og mest staslige av de 
finske trekirkene ble bygget etter 1799 og derfor fal
ler utenfor i denne sammenheng.

Grupperingen av de finske trekirkenes planløs
ninger følger samme inndeling som de svenske og de 
norske kirkene: salkirker, korskirker, dobbeltkors
kirker og åttekantkirker. Salkirkene omfatter også 
de kirker som har tresidig kor. Ingen kjente finske 
trekirker fra den aktuelle perioden ble bygget som 
langkirker. I oversikten til Lindberg inngår 338 kir
ker med kjent planløsning. Av disse er 160 salkirker, 
153 korskirker, 13 dobbeltkorskirker og iz åttekant
kirker. Sett under ett besto altså trekirkene fra 1600- 
og 1700-tallet av omtrent en halvdel salkirker og en 
halvdel korskirker. I tillegg kom ganske små grupper 
av åttekantkirker og dobbeltkorskirker.

For å lodde de generelle utviklingstendenser når 
det gjelder planløsningene blant de finske trekirker, 
kan man også dele dette materialet i 1600- og 1700- 
tall. Omkring 170 av trekirkene med kjent planform 
ble oppført i perioden 1600 til 1699 innen det nåvæ
rende finske området. Av disse var 90 % salkirker og 
10 % korskirker og bare en åttekantkirke. Av de ca. 
Z30 trekirker med kjent planform som ble oppført i 
perioden 1700 til 1799 var til sammenligning 65 % 
korskirker, 33 % salkirker og 3 % åttekantkirker.54

• Salkirke 

® Korskirke

• Åttekantkirke

• Blockpelerkirke

fig. 8. Trekirkenes planform. Bevarte kirker i Finland 
1600-1800. Karta M. T. Knapas Museiverket 1999.

Utviklingen i den aktuelle perioden var dermed pre
get av en markant overgang fra en dominans av sal
kirker til en dominans av korskirker. Attekantkirke- 
ne holdt seg som en liten gruppe gjennom hele peri
oden. De var imidlertid alle lokalisert i den sørlige 
delen av Finland - den nordligste i Vasa-området - 
og synes i denne sammenheng ikke å ha vært knyt
tet til jernverksdrift.

»TRÄ GAV FORM«

Sett fra norsk side kan det ved første øyekast virke 
forbausende at de finske trekirkene fra 1600- og 
1700-tallet ikke omfatter noen langkirker. Typen var 
også sjelden i middelalderen. På 1600-tallet ble det
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bygd salkirker av tre både når de store middelalder
sognene ble delt i mindre enheter og når det ble opp
rettet nye sogn. Salkirken hadde to ulike typer. Den 
ene var den enkle salkirken, der planformen tilsvarer 
de middelalderske steinkirkene. Den andre typen var 
den s.k. »blockpelar-typen«, som nesten bare fore
kommer i Österbotten, og som i følge Lars Petterson 
har rotter tilbake til middelalderen.55 Eksempler fra 
oversikten er Vörå kirke i Österbotten fra 1626-27 
ogTorneå kirke i Lappland fra 1684-88 (s. 46 og 48). 
I andre halvdel av 1600-tallet kom korskirken som en 
nyhet til Finland, men uten å få noen større gjen
nomslagskraft i første omgang. Etter Lars Pettersons 
syn var planformen basert på kontinentale forbilder 
som ble introdusert via Sverige.56

På 1700-tallet fortsatte man å bygge sal kirker av 
tre for de små menighetene. Den siste salkirken av 
»blockpelar«-typen ble bygd så sent som på 1760- 
tallet.'7 Det ble desssuten utviklet en egen type sal
kirker i form av en pseudokorskirke med relativt 
korte sidebygninger som inngår i kirkerommet, 
men der taket i korsarmene er lavere enn i selve kir
ken. Eksempler er Nykarleby kirke i Österbotten 
fra 1708 og Keuruu gamle kirke i Mellersta Finland 
fra 1756 (s. 52 og 54). Den mest populære typen var 
likevel den regulære korskirken med like lange 
armer, som fikk sitt gjennomslag i andre halvdel av 
1700-tallet. Et eksempel fra oversikten er - i tillegg 
til Petäjävesi gamle kirke - Idensalmi kirke fra 1779 
i Norra Savolax (s. 66). Også denne typen kan imid
lertid oppvise mange variasjoner. En type har skråd
de indre hjørner, bl.a for å kunne bedre innsynet 
mot alter og prekestol. En annen type har skrådde 
ytre hjørner, tilsynelatende for å kunne utnytte leng
den på tømmerstokkene på en best mulig måte. Et 
eksempel er Kiminge kirke fra 1761 i Norra Öster
botten (s. 58). I tillegg til disse kommer en tredje 
type med både skrådde indre og ytre hjørner, den 
s.k. »24-hjørnerskirken«, som Lars Petterson setter 
i forbindelse med økningen av folkemengden på 
1700-tallet.58 En variasjon i forhold til den regulæ
re korskirken er dessuten de kirker der korsarmenes 
sidevegger er skrådd innover, igjen tilsynelatende 
for å utnytte tømmerlengdene på en best mulig 
måte. To eksempler er Kiihtelysvaara kirke i Norra 
Karelen fra 1770 og Lemi kirke fra 1789 i Södra 
Karelen (s. 56 og 64). En annen variasjon av kors
kirkene er dobbeltkorskirkene fra 1700-tallet. Kors

kirkene med avsmalende armer og dobbeltkorskir
kene forekommer bare i den østre delen av Finland.

Mangelen på langkirker og salkirkens betydning i 
den eldste delen av det finske materialet gjør det også 
i dette tilfellet nærliggende å understreke tradisjonens 
betydning ved valg av planform. Om man ser på tre
kirkene fra 1600- og 1700-tallet samlet, er det likevel 
umulig å forklare korskirkenes dominerende plass 
uten å ta med andre årsaker i tillegg, som impulser 
utenfra og en sterk befolkningsøkning i den aktuelle 
perioden. Overordnet alle valg om plantype var imid
lertid treet som det selvfølgelige byggemateriale - 
med de muligheter og begrensninger som det ga. Også 
i forhold til de finske trekirkene fra 1600- og 1700- 
tallet er det derfor nødvendig å understreke Erik 
Lundbergs berømte slagord om at »trä gav form«.
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Innredning og utstyr
I NORSKE TREKIRKER ETTER REFORMASJONEN

Sigrid Christie

Innredningen og utstyret i norske trekirker etter 
reformasjonen er et omfattende tema, med mengder 
av detaljer som det kan være fristende å trekke frem, 
likeledes er det et stoff som kan belyses fra mange 
sider, teologisk, kunsthistorisk og sosiologisk. Jeg 
skal nøye meg med å trekke opp noen linjer, prøve å 
gi et bilde av det som skjer, vel vitende om at dette 
må bli overfladisk, og urettferdig mot et materiale 
som er så særpreget og mangfoldig.

Hva som egentlig skjedde med innredningen på 
1500-tallet, vet vi lite om. Her mangler vi kilder, og 
vi må regne med at det tok tid før det lutherske kir- 
kerom tok form. Man innrettet seg i middelalderens 
kirkerom som man best kunne. Den nye gudstjenes
teliturgi, som var basert på lange tekstlesninger og 
inngående prekener, medførte at det ble satt opp pre
kestol for presten og benker for menigheten. Den 
eldste prekestol som kjennes i det norske materialet 
bærer årstallet 1554, men for øvrig er det først i 
1570-årene at vi har et større materiale som tyder på 
at det skjer fornyelser i kirkene. Det er også interes
sant å registrere at danske snekkere har arbeidet i 
Oslo bispedømme på denne tid og laget innredning

Vågå kirke, Gudbrandsdalen i Oppland, oppført i bind
ingsverk ca. 1627, i latinsk korsform. I bygningen inn
går det deler fra den tidligere stavkirken på stedet. Inte
riør mot øst. Døpefont fra 1100-tallet og krusifiks fra 
omkr. 1250, overført fra stavkirken. Prekestol fra om
kring r 630, antagelig skåret av en Christiania-mester. 
Altertavle med skulpturer, skåret av bygdekunstner 
1674, supplert med akantusskurd, likeledes av bygde
kunstner, 1758. Veggmalerier, utført av Henning 
Munch, sokneprest i Vågå 1681-1696. Foto Teigen.

til forskjellige kirker. Superintendenten i Oslo, Jens 
Nilssøn, arbeidet iherdig for å etablere de nye ord
ninger, og det ser ut til at det er prestene rundt ham 
som har sørget for nyanskaffelser til kirkene. Men 
mange steder tok det lang tid før det nye ble gjen
nomført. Av kirkeregnskapene som begynner om
kring 1620, går det frem at benkeinnredningen 
mange steder var ganske ny, og enkelte steder ennå 
ikke ferdig. For å skaffe mer plass, ble det også opp
ført gallerier.

Peder Palladius, den danske reformasjonsbi- 
skop, som ga ut sin visitasbok i 1540-41, har presi
sert at det er tre ting man spesielt skal ta vare på, det 
er prekestolen, døpefonten og alteret. Det er beteg
nende at han nevner prekestolen først, det forteller 
om den betydning som prekenen fikk i den luther
ske gudstjeneste. Prekestolen skal stå på sydsiden i 
kirken, sier Palladius, den skal ikke være en lesepult 
eller et skrammel som står nede på jorden, men den 
skal være vakkert oppbygget og stå høyere enn alle 
andre stoler, og oppe i nærheten av et vindu, slik at 
det er godt for soknepresten, spesielt om vinteren, 
og hvis han ser dårlig. Palladius skriver også at pre
kestolen kunne bygges opp av deler av de mange 
ødelagte altrene som fantes rundt i kirkene. De eld
ste prekestolene er snekret, med fint profilerte lister 
og arkitektoniske motiver. Ett og annet relieff fore
kommer allerede før 1600, men først i 1620-årene 
begynner de å få et rikere utstyr med relieffer og 
malerier. Mange av dem har innskrift som innskjer
per at man skal høre og ta vare på Guds ord. 
Utsmykningen gjengir som regel evangelistene, 
undertiden er det scener fra Jesu barndomshistorie.
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Gaupne kirke, tømret langkirke i Sogn og Fjordane, fra 1647. Altertavle - såkalt 
katekismustavle - fra 1589 og prestestol i snekkerrenessanse, overført fra den tid
ligere stavkirken. Veggene dekorert med ranker og figurfelter av »Niels maler« 
1659. Prestestol fra 1652 med sokneprest Mogens fonsson Skankes våpen. Foto 
T. Fors etb.

Senere på 1600-tallet biir den skårne ornamentik
ken rikere. Renessanseskurden avløses av bruskba- 
rokk, og på 1700-tallet biir akantusbladverket ene
rådende. Det dukket først opp i byene, og akantus- 
mestrene fikk snart oppdrag for kirkene ut over lan
det. Og her dukket det opp lokale treskjærere som 
ga den særpregede utforminger. Skurden ble enormt 
populær, og snart fant den også veien til all slags 
bohave på gårdene.

Mange av prekestolene ble forsynt med time- 
glass. Prekenen måtte ikke strekke seg over en time 
sa Peder Palladius, og på synoden i Bergen i 1589 ble 
det anbefalt å sørge for timeglass.

Om døpefonten skriver Palladius at den skal 
være nær inngangsdøren nederst i kirken, med 
andre ord slik som i middelalderen. Den skulle all
tid stå tørr og ren, uten vann i. Når det var barne
dåp, skulle klokkeren eller kirketjeneren slå et

spann eller to med vann i, og vannet skulle være rent 
og klart, slik at man kunne dyppe et barn i det. Med 
andre ord, man skulle beholde den gamle praksis 
med å dyppe barnet ned i vannet ved dåpen. Skik
ken med den symbolske overøsning innarbeidet seg 
imidlertid og dåpsfat ble tatt i bruk. Kanskje var det 
helsemessige hensyn som førte til at man gikk over 
til overøsning. Riktignok skulle man varme vannet 
på forhånd, men det var nå så sin sak å dyppe bar
net ned i vannet på vintertiden, når sprengkulden 
rev i veggene.

Etterhånden ble det vanlig å flytte døpefonten 
opp i koret. Det fremgår av en skrivelse fra 1735 at 
man ønsket å flytte døpefonten opp i koret, slik som 
det var vanlig i kjøpstedene. I løpet av 1600- og 
1700-tallet ble også døpefontene forandret. Nå, da 
oppgaven bare var å bære dåpsfatet, var det ikke 
nødvendig å ha de store, dype fontene lenger, og nye
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Vatnås kirke, Buskerud. Tømret korskirke fra 1660-årene. Fra middelalderkirken på 
stedet er bevart et krusifiks fra 1300-tallet. Altertavle fra 1665, antagelig skåret av 
Christopher Ridder i Christiania. Døpefont, korskille og prekestol, antagelig også fra 
Christopher Ridders verksted. Veggene er dekorert med draperimaling nederst og 
ranker med blomster og frukter i øvre del. Foto Riksantikvaren.

snekrete og skårne og langt mindre plasskrevende 
fonter kom i bruk. Som regel var døpefonten inne
lukket i et lite dåpshus eller inngjerdet av et lavt 
rekkverk.

Om alteret sier Palladius at det skal stå oppe i kir
ken, for øynene på alle, og likesom en kirke ikke har 
behov for mer enn en prekestol, skal den heller ikke 
ha mer enn ett alter. Andre altre var det ikke bruk 
for. De kunne fjernes, og man skulle sette levende 
mennesker der i stedet. På sydsiden burde man fjer
ne det alteret som stod nærmest prekestolen og i ste
det sette en stol for gamle og tunghørte der.

De eldste altertavlene avspeiler tanker som ble 
diskutert i tiden, bl.a. om det var riktig eller galt å 
ha bilder i kirkene. De strengeste reformatorene ville 
ikke tillate billedkunst overhodet og gikk inn for bil- 
ledløse tekst-tavle. De opptrer i Tyskland allerede 
1535 og ble anbefalt på synoden i Bergen 1589. Disse

tavlene var formet som middelalderens triptykfor- 
mede alterskap, men i stedet for helgner og martyr
scener var midtfelt og fløyer dekket med tekster fra 
barnelærdommens 5 parter, etter Luthers katekis
mus. Slike katekismustavler, som de er blitt kalt, ble 
spesielt tatt i bruk på Vestlandet. Men den pedago
giske gevinst av disse teksttavlene ble neppe så stor 
som man hadde regnet med. Dertil var det for mange 
som ikke kunne lese. Og mange prester delte Luthers 
billedvennlige syn. Bildene skulle være pedagogiske 
hjelpemidler, til undervisning og opplæring i den 
kristne tro. Mot slutten av 1500-tallet vokste det 
frem en evangelisk billedkunst i kirkene, hvor alter
tavlen var det sentrale inventarstykke, utsmykket 
med hovedscener fra Jesu liv, vesentlig fra påskens 
begivenheter; nattverd, korsfestelse og oppstandel
se, gjerne plassert i etasjer over hverandre. Videre ble 
altertavlene ofte utstyrt med evangelister og apostler
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Bagn kirke, Valdres 
i Oppland. Tømret 
korskirke fra 1735. 
Inventar skåret av 
bygdekunstneren 
Johannes Segalstad. 
Altertavlen kan 
vare malt av Chris- 
tiania-mesteren 
Johan Nicolai Sca- 
venius. Korskille 
med kongemono- 
gram, flankert av 
løver med hellebar
der, samt akantus- 
felter. Rett ut fra 
prekestolopp gang
en en innelukket 
stol - antagelig 
skriftestol opprin
nelig, senere om
gjort til prestestol. 
Antagelig malt av 
bygdekunstneren 
Peder Aadnes ca. 
1776. Foto Teigen.

og med skikkelser som symboliserer den gamle pakt, 
først og fremst Moses med lovens tavler, og Aron i 
yppersteprestlig drakt. Samtidig ble ornamentikken 
rikt utformet, med vinger og detaljer i renessanse, 
senere barokk og rokokko.

Korskille ble oppført i kirkene. Man kunne ha 
ventet at den nye kirkeinnredningen etter reforma
sjonen skulle ha sløyfet korskillet. Men her var tra
disjonen for sterk. Det ble fortsatt markert at alteret, 
som stod i øst, var noe helt spesielt. Korgulvet lå et 
trinn over gulvet i skipet, i tillegg ble det satt opp et 
korskille med sprinkler eller gitter og med tverrbjel
ke som gjerne fikk utskåret bekroning. Spesielt er det 
mange staselig utskårne bekroninger fra 1700-tallet. 
Ofte står kongemonogrammet på midten, flankert 
av antitetiske løver eller engler som løfter konge-

Lesja kirke (t.v.), Gudbrandsdalen i Oppland. Tømret 
korskirke fra 1749. Inventar skåret av Jakob Klukstad, 
akantusmesteren fremfor noen. Altertavlen har motiver 
fra Jesu lidelseshistorie, plassert i korsform og samlet 
under en gyllen glorie av akantus. Foto S. Christie.

kronen over monogrammet. En del korskiller kunne 
endog lukkes med dører.

I en del større kirker fra slutten av 1600-tallet ble 
det satt opp store figurskulpturer ved oppgangen til 
koret, for eks. Moses og Aron. Andre markeringer 
som også kjennes i Sverige, var de høye obeliskene 
som bar kongemonogrammer.

Til og med de Y-formede kirkene, som kunne hatt 
mulighet for en åpen kontakt mellom de liturgiske 
steder, fikk korskille. Det var bare i åttekantkirkene 
og ved utformingen av prekestolalteret at man opp
nådde denne tilstrebede enhetlige samling. Men pre- 
kestolaltrene ble aldri populære og en del kirker 
skaffet seg senere prekestol nede på gulvet.

Orgel ble anskaffet til kirkene i stiftsstedene etter 
reformasjonen, og etterhvert fikk også kirkene i 
kjøpstedene orgel. Men det tok lang tid før orgelet 
ble et vanlig inventarstykke. Ute på landsbygden var 
det ikke interesse for det. Enda så sent som på mid
ten av 1700-tallet skriver en sokneprest at bøndene 
hadde fordommer når det gjaldt bruk av orgel. De 
var for spillende og ødela andakten, ble det sagt.
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Budal kirke, Sør-Trøndelag. Y-formet tømmerkirke fra 1754, innredet på tradisjonell 
måte med korskille med kongemonogram. Foto A. Kjerskeim, Riksantikvaren.

Men i løpet av 1700-tallet hadde likevel de fleste kir
ker, iallefall de større, anskaffet orgel. Det hadde sin 
faste plass på galleriet i vest.

Benkene i kirkene fikk ofte fint utskårne vanger 
og kunne lukkes med dører. Det ble også mange ste
der oppført innelukkede, private stoler, spesielt etter 
kirkesalget i 1723. Ofte var disse satt opp på et gal
leri med godt utsyn til prekestolen. Det var også 
andre lukkede stoler, bl. a. var det en stol nederst ved 
inngangsdøren for inngangskoner, kvinner som kom 
til kirke første gang etter barnefødsel, og som skulle 
føres inn i kirken av presten.

Skriftestol hørte med til innredningen i den eldste 
tid. Men den ble gjerne gjort om til prestestol i for
bindelse med at man gikk over fra privat skrifte til 
felles skrifte på 1700-tallet. Og dette førte igjen til at 
det ble behov for sakristi og innredning for felles 
skriftemål. En slik skriftestol bestod av en stor lene
stol for presten og rundt den et knefall for de skrif
tende. Sakristiet ble følgelig kait for skriftehuset.

Utsmykningen av kirkerommene begrenset seg 
ikke bare til inventaret. Den malte dekor var like 
vesentlig, og her ble nær sagt alle flater utnyttet. 
Både himling, vegger og galleribrystninger ble malt, 
spesielt på 1600-tallet, og her var det store mulig
heter for å skape en bibelsk billedbok. Spesielt popu
lære var motiver fra det gamle testamente som pekte 
frem mot begivenhetene i det nye testamente. Inte
ressen for denne sammenhengen kommer også klart 
frem i tidens teologiske litteratur, og i prekenene. 
Videre var det stor interesse for de etiske verdier som 
ble symbolisert ved de kristelige dyder - først og 
fremst de tre teologiske dyder, tro, håp og kjærlig
het, dessuten de fire kardinaldyder, rettferdighet, 
styrke, klokskap og måtehold. I tillegg kommer sym
bolske, oppbyggelige bilder. På 1700-tallet biir sky
malte himlinger vanlig, til tider med engler. I det hele 
tatt biir den malte dekoren et sterkt bidrag til den 
visuelle opplevelse av de gamle kirkerom.

Det som er slående er hvor tradisjonsbundet kir-

I94 SIGRID CHRISTIE



Tynset kirke, Østerdalen i Hedmark. Åttekantet tømmerkirke, oppført 1795 med stenkirken på 
Røros som forbilde. Innredet med alter, prekestol og orgel samlet på en vegg. Foto Normann.

kene har vært i innredningen, samtidig hvordan 
bykirkene har påvirket kirkene på landsbygden. I 
byene arbeidet kunstnere og håndverkere som var 
knyttet til laugene og voktet vel på sine privilegier, 
men utover bygdene finner vi bilthuggere og malere 
som arbeidet uavhengig av laugene. De mottok 
impulser fra bykunsten men har også gått sine egne 
veier og det utviklet seg etter hvert en frodig og 
mangfoldig folkekunst som har vært med på å gi kir
kene særpreg og karakter.
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Klockstaplarna under 1600- och 1700-talen
I SVERIGE, NORGE OCH FINLAND 

Jakob Lindblad

Klockstaplarna hör till de mest originella och själv
ständiga byggnaderna i den nordiska träkyrkobygg- 
nadskonsten. De utgör en folkligt präglad bygg
nadstyp, som i synnerhet under 1700-talet uppvisar 
en stor uppslagsrikedom och variation och därför 
kan vara värd en särskild presentation.

Vid ett stort antal kyrkor, såväl sten- som träkyr
kor, är klockorna placerade i en fristående klocksta
pel av trä. Stapeln är oftast placerad på eller strax 
utanför kyrkogården, men i en del fall upp till ett par 
hundra meter från kyrkan, på en höjd varifrån lju
det hörs bättre. I andra fall kan den vara placerad 
tätt intill kyrkans ena gavel för att ge intryck av att 
kyrkan är försedd med kyrktorn. Klockstaplarna är 
i regel uppförda av trä. Men det förekommer också 
»klockstaplar«, eller snarare fristående klocktorn, 
av sten och på vissa håll är det inte ovanligt att sta
peln har en murad nedervåning. Staplarna är ofta 
utförda med en medveten formvilja av en lokalt 
verksam självlärd timmerman. En del är enkla 
klockskydd medan flertalet utgör lekfullt formade 
byggnader utan markerade fram- eller baksidor.

Klockstaplarna är fristående byggnader och skul
le därför kunna inräknas bland stigluckor, magasin 
och andra byggnader som bildar kyrkomiljön. Men

fig. i. Allkelgonakyrkans klockstapel, Nyköping, 
senare förstörd vid stadsbranden 1665 och ersatt av 
en ny. Detalj av stadsvy över Nyköping ur Erik Dahl- 
bergh, »Teckningarna till Sveda antiqua et bodierna«, 
1968. Denna förlaga till gravyren är gjord strax före 
1665. Som ofta i äldre bilder av klocktorn och klock
staplar redovisas klockornas närvaro tydligt.

riktigare är att betrakta dem som en egen, avknop- 
pad del av kyrkobyggnaden. Deras funktion är att 
bära klockorna, en del av kyrkornas »obligatoris
ka« inventarier, och de utgör i första hand ett alter
nativ till klockornas placering i torn eller takryttare, 
vilket visar sig i de diskussioner som förts inför 
klockstapelns uppförande eller reparation och i hur 
dess tillkomst eller borttagande nära hänger sam
man med rivandet eller uppförandet av ett torn eller 
en takryttare.

SVERIGE

I Sverige finns det idag fristående klockstaplar vid 
nära 500 sockenkyrkor på landsbygden, även om 
åtskilligt fler är kända genom avbildningar alltsedan 
1600-talet (fig. 1). Av de bevarade utgörs huvudde
len av staplar som tillkommit under 1600- eller 
1700-talet. Endast några enstaka daterbara staplar 
är äldre än så. Under 1800-talet uppfördes mera säl
lan klockstaplar. Delvis som en följd av att trästa
plar, höga tornspiror och träkyrkobyggande sedan 
1759 motarbetats från statligt håll av virkesbespa- 
rande och brandskyddande skäl, men även för att 
man från statens sida ville höja det offentliga byg
gandets arkitektoniska kvalitet. Under 1900-talet 
har ett stort antal enkla klockstaplar uppförts vid 
kapell, småkyrkor, begravningsplatser och istånd- 
satta tidigare ödekyrkor.

Klockbockar
Staplarna fördelar sig på ett par olika typer. Den 
enklaste, konstruktivt sett, är den s.k. klockbocken
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(fig. 3). Den utgörs av tre till fyra resta master, mel
lan vilka klockorna hänger. Masterna reser sig från 
skärningspunkterna för korslagda liggande syllar. 
Snedstöttor mellan masterna och syllarnas utskju
tande delar tar sedan upp klockornas rörelser. Sta
peln kröns av en huv, som bärs av masterna och stöt
tas av konsolsträvor från snedstöttornas övre delar. 
Huven fungerar som väderskydd och resonanslåda. 
Den spånklädda klockbocken med den bärande 
konstruktionen synlig var vanlig under 1600-talet

fig. 2. Klockstapeln vid Frösunda kyrka i Uppland. 
Ursprungligen en öppen klockbock, uppförd före 1631, 
då den reparerades. Nuvarande huven förmodligen från 
1693. Den täckande väggpanelen tillkom senare. Foto 
Sune Sundahl, Sveriges Kyrkor, Riksantikvarieämbetet.

fig. 3. Voxtorps rundkyrka och klockstapel i Småland. 
En av flera öppna staplar vid Kalmarkusten, alla av 
klockbockstyp, försedda med korstakshuv och uppför
da under 1600-talet. Foto Sune Sundahl, Sveriges Kyr
kor, Riksantikvarieämbetet.
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men uppfördes ännu under 1700-talet. De äldre stap
larnas huvar är ofta formade som korslagda sadel
tak med en liten spira över korsmitten. Konstruk
tionen och huvformen har ibland ansetts återgå på 
en medeltida stapeltyp, även om några äldre exem
plar än från 1500-talets slut inte är kända.

Under 1700-talet försågs staplar av klockbocks- 
typ gärna med en karnisformad huv och under 
samma sekel och under 1800-talet byggde man ofta 
in klockbockskonstruktionen, såväl i äldre som 
nyuppförda staplar (fig. 2). Antingen spikades pane
len direkt mot snedstöttorna eller också mot en egen 
stomme, som dock utgick från och var förankrad i 
bockkonstruktionen. Orsaken till att man gärna 
byggde in den öppna stapelkonstruktionen kan ha 
varit flera. Dels fick man på detta sätt enkelt en bod, 
som också skyddade konstruktionen bättre, dels 
övergick man vid denna tid ofta från dragringning 
från marken (fig. 4) till trampringning uppe i klock
rummet (fig. 5). Snö och is på stegar och trappor i de 
öppna staplarna gjorde klättringen upp till klockor
na vansklig vintertid. Klockbocksstaplar med öppen 
konstruktion förekommer idag mest i Söderman
land och Småland men har enligt avbildningar varit 
vanliga även i Västergötland och Uppland. Panel- 
täckta, inbyggda klockbockar är idag vanligast i 
Västergötland och Uppland men förekommer även i 
flera andra landskap i Götaland och Svealand.

Tornstaplar
En annan men inte lika vanlig stapeltyp är tornsta
plarna (fig. 6). Det kan ibland vara vanskligt att sär
skilja dem från de inbyggda klockbockarna. Huvud
principen är dock att en tornstapel är uppförd som 
ett fristående torn av resta hörnstolpar som försty- 
vats genom kryss. Klockrörelserna tas här upp av 
den yttre konstruktionen, till skillnad från i en 
inbyggd klockbock, där den yttre konstruktionen 
bara utgör höljet kring en inre klockbockskonstruk- 
tion. Tornstaplar förekommer främst i Skåne och 
Blekinge, där staplarna är av samma typ som de i

fig. 4. Dragringning i klockstapeln vid Fivelstads 
kyrka i Östergötland. Detalj av Elias Brenners teckning 
av kyrkan 1669, utförd på uppdrag av Antiqvitetskolle- 
gium. Kungl. Biblioteket, Stockholm.

fig. 5. Trampringning i Purmo kyrkas klockstapel 
i Österbotten. Foto P. O. Welin 1985, Museiverket.
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fig. 6. Klockstapeln vid Norra Körums kyrka, Skåne, 
troligen från början av iyoo-talet. Innanför panelen 
döljer sig en tornstapelskonstruktion. Foto Sune Sun- 
dahl, Sveriges Kyrkor, Riksantikvarieämbetet.

Danmark, och i norra Västergötland, där de är hög
re och resligare än i Sydsverige och Danmark.

Staplarnas ålder är inte helt klarlagd. En stapel av 
liknande typ i Härlöv i Småland har årsringsdaterats 
till 1400-talets slut, men de övriga bevarade staplar
na är sannolikt inte medeltida. I Värmland har ett 
antal staplar från 1700-talet fått ett stadigt, tornlik- 
nande utseende. Ett par av dem kan knytas till den 
vid domkyrkobygget i Karlstad verksamme Philip 
Eckel, vars staplar och kyrktorn fått samma form, 
oavsett om de stått vid kyrkans västgavel, som i 
Svanskog, eller fritt på kyrkogården, som i Visnum 
och Nordmark.

fi g. 7. Klockstapeln vid Trönö gamla kyrka, Hälsing
land. Stapeln av okänd ålder restaurerades och kom
pletterades på 1910-talet. Foto Sune Sundahl, Sveriges 
Kyrkor, Riksantikvarieämbetet.

Staplar i Norrland
Staplarna i övre Norrland är av en typ som är van
lig i Finland och beskrivs därför i avsnittet om Fin
land. I nedre Norrland utgör staplarna en säregen 
kombination av tornstapel och klockbock. De ut
görs av en kraftig kryssförstyvad tornkonstruktion, 
som i det inre även rymmer en kraftig klockbock- 
skonstruktion. Tornstapelskonstruktionen är i prin
cip densamma som i södra Sveriges tornstaplar, med 
den skillnaden att de stående stolparna är kraftigare 
och utgörs av runda master. Därtill är stapelns nedre 
del inbyggd till en bod eller stiglucka, medan den
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övre delen är öppen upp till huven. Klockvåningen 
markeras av ett bjälklag med inhägnande balustrad.

Stapeln förekommer i en äldre, svårdaterad vari
ant, som alltid har fyrsidig grundplan och som kröns 
av en huv med förhöjt mittparti med korstak eller 
sadeltak (fig. 7). Denna har funnits i Ångermanland, 
Jämtland, Hälsingland och Gästrikland, men även i 
Uppland. Stapeltypen förnyades under 1700-talet, 
först genom att förses med en karnissvängd och lök- 
kupolformad huv, sedan genom att uppföras på en 
åttkantig grundplan. Sådana staplar är vanligast i 
Hälsingland och Jämtland och har blivit mest kända 
genom de många staplar som från 1750-talet och 
framåt uppfördes av Pehr Olofsson i Dillne och Pål 
Pehrsson i Stugun (fig. 8 och s. 31,118).

NORGE

I Norge har fristående klockstaplar varit väsentligt 
ovanligare än i Sverige och Finland. När kyrkan sak
nat torn har man hellre placerat klockorna i en 
takryttare, en liten, fyr- eller åttkantig klockamma- 
re med spetsig huv, som placerats över taknocken 
fritt stående. Det har antagits att klockstaplar varit 
vanligare i Norge under medeltiden, men det tiotal 
klockstaplar som finns bevarade idag har huvud
sakligen tillkommit under 1600-talet, i något fall 
tidigare.

Den äldsta kända av de norska kvarvarande 
klockstaplarna är den som står i Borgund, mellan 
stavkyrkan och Borgunds nya kyrka. Stapeln inne
håller synbarligen medeltida delar och formen åter
går sannolikt på det medeltida utseendet, även om 
den genomgått omfattande reparationer på 1660- 
talet och vid sekelskiftet 1900 (fig. 9). Den består av 
kryssförsträvade, svagt inåtlutande stolpar. Kon
struktionen är densamma som i tornen vid de nu för
svunna stavkyrkorna i Rinde och Årdal i Sogn, och 
av samma princip som tornstaplarna i Sverige och 
Danmark. Likheterna är störst med staplarna i nedre 
Norrland, särskilt med de äldre av denna typ. San
nolikt har denna stolp- eller stavbyggda stapelkon
struktion tidigare varit betydligt vanligare i Norge. 
En variant av konstruktionstypen kvarlever i en 
grupp kyrkor i västra Norge med s.k. »stapeltorn«. 
Dessa kyrktorn från 1600-talet är av resvirkesko- 
struktion med kraftiga inåtlutande stolpar i hörnen 
(se s. 156 f).

fig. 8. Älvros gamla kyrkas klockstapel, Härjedalen. 
Stapeln byggd 1796 av Pehr Pälsson, efter anvisningar 
av fadern, den kände stapelbyggaren Pål Pehrsson i Stu
gan. Foto Sune Sundahl, Sveriges Kyrkor, Riksantikvari
eämbetet.
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I de övriga norska staplarna har liggtimmer 
använts till stor del. I en grupp staplar i Valdres har 
liggtimmer kombinerats med stående stolpar genom 
att staplarnas nederdel timrats och fungerar som 
t. ex. stiglucka, medan den övre delen där klockorna 
hänger är öppen mellan stolpar som bär taket (fig. 
io). Stolparna försträvas av kryss, snedsträvor eller 
genom att placeras innanför timmerkonstruktio
nens hörn. Ett par av de norska staplarna är ligg
timrade i sin helhet, även kring klockkammaren som 
är försedd med ljudgluggar.

De norska klockstaplarna har alla enkla ytterfor- 
mer. De har fyrsidig plan och täcks av sadeltak eller 
pyramidhuv. Sidorna är lodräta, utom i stapeln i 
Borgund, men avtrappas ofta uppåt med ett takfall

mitt på så att klockkammaren blir mindre än sta
pelns nederdel. Staplarna är odekorerade med 
undantag av i Borgund, där stapeln tar upp arkad- 
motiv m.m. från stavkyrkan. De i Finland och Sveri
ge vanliga lekfullt svängda takfallen, tornhuvarna 
och den kontrastrika färgsättningen saknas helt.

FINLAND OCH ÖVRE NORRLAND 

Det verkar som om de klockstaplar som under 1600- 
talets början och mitt uppfördes i Finland och i övre 
Norrland var av samma typ som i stora delar av 
södra och mellersta Sverige, nämligen klockbockar, 
som antingen var öppna eller också försedda med 
panel som lagts mot klockbockens inåtlutande strä-

FiG. 9 (t. v.). Klockstapeln vid Borgunds stavkyrka, 
Sogn. Stapeln, som till stora delar sannolikt är medelti
da, har delvis förnyats vid reparationer på 1660-talet 
och vid sekeskiftet 1900. Foto Henrik Buli ca 1950, 
Kiksantikvaren.

fig. 10. Klockstapeln vid Lomens stavkyrka, Valdres. 
Troligen uppförd 1771 som ersättning för en stapel 
med liknande konstruktion som den i Borgund. Foto 
Ola Storsletten 1984, Riksantikvaren.
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fig. ii. Klockstapeln vid Pudasjärvi kyrka, Norra 
Österbotten. Österbottnisk renässansstapel, byggd 
1761 av Henrik Väänänen. Foto Heikki Havas 1962, 
Museiverket.

fig. 12. Teisko kyrkas klockstapel, Birkaland. Sydväst
finsk stapel med lökkupol, tvåledad variant, uppförd av 
Matts Åkerblom 1795. Foto P. O. Welin 1981, Musei
verket.

vor. Sådana är kända genom avbildningar från 
Umeå stad, Luleå, Nederluleå och Uleåborg.

Utmärkande för klockstaplarna i Finland och 
övre Norrland är att de, förenklat sagt, utgörs av en 
timrad eller murad byggnad på vilken en klocksta
pel placerats. Den nedre delen fungerar som stig- 
lucka, med förvaringsutrymmen på var sida om 
gången, eller som bod. På det förstärkta bjälklaget 
över nedervåningen reser sig den egentliga klocksta
peln. Denna utgörs under 1600- och 1700-talen av 
en inre klockbockskonstruktion för klockorna och 
en yttre stolpverkskonstruktion, på vilken panelen 
är fäst. Senare staplar har ofta uppförts i stolpverk i 
sin helhet. När träkyrkor under 1700-talet försågs 
med torn utformades detta gärna som en med kyr
kan sammanfogad klockstapel.

Staplarna brukar indelas i ett par huvudtyper 
utifrån deras yttre form: den s.k. gotiska typen, den 
österbottniska renässansstapeln, den sydvästfinska 
stapeln med lökkupol och den östfinska stapel
typen.

Den gotiska typen
I den enklaste typen, representerad främst av den 
1686-88 uppförda stapeln i Torneå (s. 48), är sta
peldelens panel fäst direkt mot bockkonstruktio
nens strävor, varigenom stapeln fått en form som 
erinrar om de i Svealand och Västergötland på detta 
sätt ofta panelklädda staplarna av klockbockstyp. 
Nederdelen är i Torneå åttkantig och har utåtlutan- 
de väggar. Sidorummen är delvis fyllda med sten som 
ballast för att öka stabiliteten.
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fig. 13. Klockstapeln vid Nurmijärvi kyrka, Nyland. 
Sydvästfinsk stapel med lökkupol, treledad variant, 
uppförd under ledning av Matts Åkergren, Åkerbloms 
systerson, 1794. Foto Marja Terttu Knapas, Musei- 
verket.

Den österbottniska renässansstapeln 
Den österbottniska renässansstapeln har möjligen 
uppstått som en efterbildning av den 1674-75 upp
förda stapeln vid kyrkan i Korsholm-Vasa, till vil
ken Jean de la Vallée antas ha utfört ritningarna. På 
ett högt, slutet underrede med lodräta väggar och 
fyrsidig plan har placerats en något mindre, fyrsidig 
klockkammare. Denna bär en huv, krönt av en ått
kantig lanternin. Takfallen mellan nederdelen och 
klockkammaren är liksom huven svängda. Staplar 
med detta utseende och med samma proportioner 
skulle komma att uppföras under hela 1700-talet i 
Österbotten och, från 1720-talet, i övre Norrland 
(fig. n och s. 43, 58,114). Typen fick stor spridning 
genom återuppbyggnaden efter fredsslutet 1721. 
Några stapelbyggare som kan nämnas är Matts 
Honga från Karleby och Henrik Väänänen från 
Överkiminge. För flera av staplarna i övre Norrland 
svarar Hans Biskop från Kronoby (jfr s. 31).

Den sydvästfinska stapeln med lökkupol 
I sydvästra Finland finns en grupp staplar, uppförda 
mellan omkring 1750 och seklets sista år, vilka skil
jer sig från staplarna i Österbotten genom att klock
kammaren är åttkantig, takfallet mellan bottenvå
ningen och klockkammaren är högre och brantare, 
samt genom att de har ett lökformat krön. I en vari
ant, den s.k. tvåledade stapeln, kröns klockkamma
ren av en huv med en kraftig, klotrund lökkupol. I 
den treledade stapeln har en lanterninvåning place
rats mellan klockkammaren och lökkupolen, så att 
proportionerna erinrar om den österbottniska re
nässansstapeln (fig. 12 och 13). De äldsta tvåledade 
lökkupolstaplarna uppfördes i trakterna av Björne
borg och Tammerfors, de äldsta treledade kring 
Åbo, där domkyrkans 1759 färdiga tornkrön bör ha 
varit en viktig förebild. Under 1770-talet spreds sta
peltypens bägge varianter om varandra och över ett 
större område, bl. a. genom Matts Åkerblom, som 
från 1777 var länsbyggmästare i Tavastland.

Den östfinska stapeltypen 
I östra Finland finns en grupp staplar som utmärks 
av en åttasidig grundplan och av att den nedersta 
våningen gärna är hög och massiv (fig. 14 och 15). 
De flesta av dessa uppfördes efter freden i Åbo 1743 
i det s.k. Gamla Finland, de delar som efter freden 
hamnade på ryska sidan gränsen.
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fig. 14. Savitaipale klockstapel, Södra Karelen, av den 
östfinska typen, byggd av Johan Salonen 1779. Foto 
Heikki Havas 196z, Museiverket.

fig. 15. Klockstapeln vid Ruokolaks (Ruokolahti) 
kyrka, Karelen. Den äldsta bevarade av den östfinska 
typen, byggd av Thomas Ragnaldsson Suikkanen 175z. 
Foto Istvan Racz, Finlands arkitekturmuseum.
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fig. i. Bergslagen. I det här fallet definierat 
som östra Värmland, nordvästra Närke, norra 
och västra Västmanland och södra Dalarna. I 
kärnområdet och i de närmast angränsande 
bruksbygderna byggdes omkring 60 träkyrkor, 
varav över 30 är bevarade, wider en period av 
200 år. Karta 1999 H. Lindblad.
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Bergslagens träkyrkobyggande
EN REGIONAL STUDIE 

Henrik Lindblad

I en artikel i Bergslagskuriren från början av 1980- 
talet kan man läsa att Ljusnarsbergs kyrka i norra 
Västmanland är »bäst i Bergslagen«. Detta påståen
de syftar förmodligen i första hand på de impone
rande besökssiffrorna under sommarhalvåret. Läng
re ner i samma artikel citeras emellertid några rader 
i Ljusnars-Kopparbergs hembygdsbok, där det häv
das att »Genom sitt upphöjda läge, sin mäktiga res
ning, det grandiosa tornet med sina smäckra spiror 
har Ljusnarsbergs kyrka en omisskännlig dominans 
inom de spånklädda bergslagskyrkornas familj från 
1630- och 40-talet«.1 Även de två träkyrkorna i 
värmlandssocknarna Bjurtjärn och Karlskoga skil
dras med liknande omdömen i lokalpressen. Den 
förra skildras som »en typisk bergslagskyrka med 
ädla mått« medan den senare »kan räknas till de 
finare enligt den bergslagstradition som företräds av 
ett antal kyrkor« }

Hur ska ovanstående omdömen tolkas? I formu
leringarna sätts kyrkobyggnaderna in i en tradition 
eller i ett sammanhang vilket har Bergslagen som 
gemensam nämnare. Att respektive kyrka inom 
denna »familj« värderas så högt som de gör är knap
past unikt när det gäller lokala skildringar av sock
enkyrkor. Men det är intressant såtillvida att det kan 
uttrycka en önskan att framhäva en av de sista levan
de produkterna av Bergslagens storhetstid; de stora 
timmerkyrkor som uppfördes under 1600- och 
1700-talen. När själva grunden för Bergslagens 
framväxt, gruvorna, hyttorna och bruken, lagts ned 
och förfallit, finns åtminstone kyrkorna kvar som 
förenande länkar mellan nuet och dåtiden.

I denna studie försöker jag utreda vilka förutsätt

ningar som skapat bergslagskyrkan, vilka egenska
per som utmärker den och vad som eventuellt skiljer 
den från övriga träkyrkor i Sverige och Norden.

BERGSLAGEN -
DEFINITION OCH KORT HISTORIK

Vad är Bergslagen?
Bergslagen är numera främst en geografisk term. 
Namnet syftar vanligen på ett kuperat, skog- och 
mineralrikt område i Mellansverige (fig. 1).

Den traditionella förklaringen till namnet Bergs
lagen är att det har sitt ursprung i de bergslag, eller 
hyttelag, som bildades av en grupp bergsmän vilka 
ägde en gruva eller hytta gemensamt. Flera intill 
varandra gränsande hyttelag sammanfördes till ett 
distrikt, »bergslaget«, eller »berget« som ställdes 
under särskilda statliga eller kommunala myndighe
ter som bergsfogden och bergstinget. Under 1300- 
talet fick bergslaget karaktär av en administrativ och 
rättslig enhet inom det mellansvenska malmområ
det. Det blev dock först under 1500-talet ett ort
namn som definitivt knöts till de sammanhängande, 
malmbärande distrikten i östra Värmland, nordväs
tra Närke, norra och västra Västmanland och södra 
Dalarna.3

Det egentliga Bergslagen består alltså av flera till 
varandra angränsande järnbergslag av medeltida 
hävd, där den främsta näringsverksamheten in i 
modern tid har utgjorts av gruv- och masugnsdrift. 
Utanför detta kärnområde finns ett större område 
med ett antal fyndigheter av både järn, koppar och 
silvermalmer. Även här har gruvbrytning och tack-
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fig. 2. Karto över finnbosättningar 1570-1650. 
Gränstrakterna mellan Värmland, Närke och Väster
götland koloniserades under 1500-talets sista decennier. 
I det inre av Bergslagen, i gränstrakterna mellan Väst
manland, Värmland och Dalarna, var invandringen 
som intensivast under 1600-talets första tre decennier. 
Ur Broberg 1988, s. 154.

järnsframställning utgjort ett viktigt inslag, men 
framförallt har det präglats av ett stort antal järn
bruk, där produkterna från masugnarna har vidare- 
förädlats. I vid mening brukar även detta kallas för 
Bergslagen. I stort sett utgörs området av hela Mel
lansverige. Problemet med denna vida definition av 
Bergslagen är att här naturligtvis finns många och 
stora områden som dominerats av andra närings
grenar, t. ex. åker- och skogsbruk, framför metall
framställning. I strikt bemärkelse bör inte heller 
bruksbygderna räknas till det egentliga Bergslagen, 
eftersom den bärande tanken i 1600- och 1700- 
talens genomförda lokaliseringspolitik var att järn
bruken skulle förläggas utanför de bergslag som 
producerade tackjärnet.4

I denna studie över träkyrkorna i Bergslagen ut
görs undersökningsområdet av det egentliga Bergs
lagen (enligt resonemanget ovan) samt närliggande 
bruksbygder i Närke och östra Värmland, där anta
let bevarade träkyrkor är relativt stort. Det är ett 
geografiskt väl sammanhållet område och inom dess 
gränser finns de allra flesta bevarade träkyrkor i 
bergslagstrakterna.

Bergslagens historia5
Det finns belägg för att ett organiserat bergsbruk 
skedde åtminstone så tidigt som på 1300-talet i 
bergslagsområdet. Under medeltiden utfördes gruv- 
och hyttdriften av bergsmän på ett i allmänhet 
mycket småskaligt sätt. Under Gustav Vasa och her
tig Karl (Karl IX) påbörjade kronan en omfattande 
satsning på en mer industriellt präglad brytning och 
bearbetning av bergens järn, koppar och silvermal
mer. Satsningen blev framgångsrik och under det 
tidiga 1600-talet etablerades Bergslagen som den 
svenska statens mest inkomstbringande region. För
utom att tillgången på malm var synnerligen riklig, 
lämnade också de många vattendragens forsar och 
de till synes oändliga skogarna kraft och bränsle till 
gruvor och masugnar.

Från 1500-talets slut lockades ett stort antal fin
nar från det östfinska Savolax att bosätta sig i de 
orörda markerna för att utöva svedjebruk. Många 
av dessa anställdes också vid gruvor och hyttor och 
blev i en del fall själva bergsmän. I framförallt nord
västra Västmanland var de finska bergsmännen fler 
än de svenska. När det gäller dessa trakter och de 
angränsande socknarna i Västerbergslagen i Dalar
na »kan man gott säga, att vi här ha framför oss lan
dets viktigaste och folkrikaste finntrakter denna tid. 
Rentav ett stycke Finland i Sverige«6 (fig. 2).

Några årtionden in på r6oo-talet började man 
befara att Bergslagens skogar inte skulle räcka till. 
Förutom ved- och kolåtgången vid gruvor, masug
nar och smedjor, ansågs svedjandet av skogarna tära 
alltför mycket på resurserna. Följderna blev att allt 
»skadligt« svedjande förbjöds (1639-41) och att sta
ten försökte styra anläggandet av järnbruken till de 
oexploaterade områdena utanför Bergslagen. Bergs
männen skulle enbart syssla med råvaruproduktion, 
d.v.s. malmbrytning och tackjärnsframställning. 
Den vidare förädlingen av järnet, stångjärnsmidet, 
skulle förbehållas brukspatronerna. På så vis upp-
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stod den delning mellan Bergslagen och de omgi
vande bruksbygderna som skulle prägla området 
under århundraden.7

Under hela 1600- och 1700-talen, delvis tack vare 
de många europeiska krigen, upprätthöll det sven
ska järnet sin position på de utländska marknader
na och därmed kunde Bergslagen och bruken fort
sätta att expandera. Vid 1800-talets mitt påbörjades 
den utveckling som skulle upplösa de traditionella 
strukturer som en månghundraårig bergshantering 
skapat. Den allt hårdare konkurrensen från den 
norrländska och den engelska gruvindustrin tillsam
mans med industrialismens allmänna genombrott 
medförde att Bergslagens järnframställning rationa
liserades allt mer. Många hyttor och mindre bruk 
lades ner - den s.k. bruksdöden. 1859 miste bergs
männen slutligen sina lagstadgade privilegier och 
det årtalet brukar få symbolisera början till slutet på 
Bergslagens »klassiska« period.8

KYRKOBYGGANDE 
I BERGSLAGEN - ÖVERSIKT

Idag finns 32 träkyrkor och kapell, omspännande 
tiden 1586-1787, bevarade i bergslagsområdet. To
talt har omkring 60 träkyrkor uppförts där under 
den aktuella tidsperioden. Flera av dessa kyrkor har 
dock efterträtt tidigare byggnader på samma plats. 
Av de 39 träkyrkor som byggdes under 1500- och 
1600-talen ersatte ca en fjärdedel äldre kyrkor från 
medeltid eller efterreformatorisk tid, medan de övri
ga utgjorde den första kyrkan i socknen (se ovan,
fig 1).

Under 1700-talet byggdes 21 kyrkor i området. 
De kyrkor i nya socknar och kapellförsamlingar som 
kom till under detta århundrade är betydligt färre än 
i det föregående: elva stycken, varav flera var små 
brukskapell.

I landskapen fördelas det totala antalet uppförda 
träkyrkor på följande vis: sju i södra Dalarna, åtta i 
Närke, 27 i östra Värmland och 18 i Västmanland.

Under motsvarande tid byggdes också stenkyr
kor i samma område.9 Idag finns 27 bevarade, d.v.s. 
nästan lika många som träkyrkorna, omfattande 
tiden 1635-1788. Emellertid ser spridningen i tid och 
rum helt annorlunda ut för dessa kyrkor. Endast fem 
stenkyrkor uppfördes under 1600-talet. Följande 
århundrade byggdes hela 22 kyrkor, varav 17 styck

en under 1700-talets andra hälft. Eftersom hela 
Närke tagits med i denna undersökning utgör ett 
antal stenkyrkor på Närkesslätten en del av statisti
ken. I landskapet uppfördes 13 stenkyrkor under 
perioden, varav egentligen bara Lerbäcks socken 
hör till Bergslagen. I Värmland byggdes nio stenkyr
kor, men de flesta i Bergslagens periferi, eller snara
re i bruks- och jordbruksbygderna strax väster och 
söder om Bergslagen. Endast Filipstads kyrka, vil
ken byggdes som ersättning för en brunnen träkyr
ka åren 1779-85, ligger i det egentliga Bergslagen.

BERGSLAGSKYRKOR - TILLKOMSTEN 
UNDER 1500- OCH 1600-TALEN

Invandringen från Finland, liksom bergsbrukets 
expansion, medförde att behovet av nya kyrkor och 
kapell blev allt större. De medeltida kyrkorna låg i 
de äldsta delarna av Bergslagen, i östra Västman
land. De fanns också i utkanten av området, t. ex. i 
mellersta Närke, vid Vänern och i Klarälvsdalen. 
Flertalet av de nya invånarna i det innersta av Bergs
lagen - svedjefinnar, gruvarbetare och bergsmän - 
hade mycket långt att färdas på dåliga vägar. I prak
tiken var det omöjligt att ta sig till kyrkan och hem 
igen samma dag. När de finska nybyggarna väl kom 
till kyrkan förstod de dessutom knappast vad som 
sades.

Exempelvis byggdes i nordvästra Västmanland 
fem nya kyrkor under mindre än tre decenniers tid: 
Grythyttan 1632, Ljusnarsberg 1635, Hjulsjö 1642- 

47, Hällefors 1644-45 och Järnboås 1648-59. De 
yttre förutsättningarna för de fem byggnadsföreta
gen är lika: de nya socknarna tillkom i en relativt 
nyexploaterad och kraftigt expanderande del av 
Bergslagen. Alla utom Ljusnarsberg, vilken låg 
under Linde (Lindesberg) bergslag, tillhörde Nora- 
skogs bergslag och var till en början kapellförsam
lingar under Nora. De första prästerna i Grythyttan 
och Ljusnarsberg behärskade finska och var för
modligen själva ättlingar till skogsfinnar i Västman
land. Predikan hölls på både svenska och finska.

I följande avsnitt behandlas tillkomsten av fyra 
träkyrkor i bergslagsområdet: ovannämnda Gryt
hyttan och Ljusnarsbergs kyrkor i nordvästra Väst
manland, samt Kvistbro kyrka i Lekebergslagen i 
västra Närke och Sunnemo kyrka i de skogrika trak
terna strax nordväst om Filipstads bergslag i östra
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fig. 3. Grythyttans kyrka från öster. Det rakt avslutade koret från 163 o-talet är 
bevarat än idag. Korsarmar och torn tillkom omkring 1680. Foto H. Lindblad 1996.

Värmland. De två förstnämnda ligger i det centrala 
Bergslagen, medan de två senare uppfördes ungefär 
samtidigt, men i Bergslagens periferi.

Grythyttan 163z
Det första belägget för bergsbruk i trakten av Gryt
hyttan är från 1401. I 1550 års skattelängd nämns 
fyra hyttor och fem gårdar och antalet hushåll anges 
till 30, vilket skulle kunna innebära en befolkning på 
ett par hundra personer. Befolkningen ökade dock 
markant under 1600-talets början i och med inflytt
ningen av finska svedjebönder, varav många också 
engagerades i bergsnäringen. I Grythyttan hade 
dessutom en silvergruva upptäckts år 1628, vilket 
skulle komma att dra till sig ännu fler nybyggare och 
arbetssökande. Följande år uppvaktades biskop 
Johannes Rudbeckius i Västerås av den talrika fin
ska befolkningen i området. Finnarna klagade över 
att de hade en lång kyrkväg och när de kom till kyr
kan förstod de inget av vad som sades och »theres

dödhe döö utan tröst och hugswalelsse«.10 Biskopen 
lovade att om de kunde bygga kapell och prästgård 
skulle de få präst. 1632 började kyrkan byggas. I 
arbetet deltog 53 bergsmän och 54 finnetorpare. I 
sitt första skick skall kyrkan ha haft måtten 20 x 10 
m och ha bestått av ett rektangulärt långhus och ett 
rakt avslutat kor.11 Det är inte känt om det ursprung
liga koret var smalare eller lika brett som långhuset.

Den 5 januari 1633 skrevs ett brev från »vi fatti
ge bergsmän och skattedragare« till biskop Rud
beckius med anmälan att en ny kyrka blivit byggd 
och med anhållan om präst till den nya församling
en. I april 1633 utgick ett stadfästelsebrev i drottning 
Kristinas namn för kapellet i Nora socken »dit ock 
biskopen en skicklig prästman som både det finska 
och svenska tungomålet bekant är, haver förord
nat«.12

I fallet Grythyttan var det alltså de finska nybyg
garna och bergsmännen, vilka till stor del också bör 
ha varit finnar, som gick samman för att bygga en
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egen kyrka. Eftersom de tidigaste kyrkböckerna inte 
är bevarade, är det svårt att bilda sig en uppfattning 
om det fanns några ledande i församlingen vid denna 
tid. Rimligtvis var vissa bergsmän och bönder mer 
välsituerade och företagsamma än andra invånare 
och därmed också pådrivande i kyrkofrågan. Den 
ursprungliga kyrkan bör dock ha varit bekostad och 
byggd av en övervägande finsk allmoge (fig. 3).

Ljusnarsberg 1635
Kyrkan invigdes samma år som den började uppfö
ras. Den stod vid detta tillfälle endast »träfärdig« 
och saknade golv liksom all annan inredning.13

Området där den nya kyrkan uppfördes kallades 
på 1620-talet omväxlande för »Ljusnars Koppar
bruk«, »Finnmarksbruket« och »Linde Finnmark«. 
Vid denna tid hade man funnit koppar i de tidigare 
glest befolkade finnmarkerna och det uppstod ett 
intensivt nybyggande. Initiativet till kyrkobygget 
togs av ett 40-tal »bergsmän, torpare och husmän« 
vilka var bosatta i eller omkring den nya gruv- och 
hyttbyn.14 Enligt en annan uppgift kan den sam
manlagda befolkningen i området ha uppgått till 
omkring 500 personer.15 År 1629 sände den nämn
da sammanslutningen ett ombud till domkapitlet i 
Västerås, för att få stöd för tanken på eget pastorat 
med kyrka och präst. Kapitlet var välvilligt inställt 
och lät prosten i Arboga utreda frågan om lämplig 
belägenhet för kapellet och utnämnandet av en 
finskspråkig predikant.16

Ursprungligen avsåg man att placera kapellet vid 
den s.k. finnkyrkogården, men detta ändrades till 
förmån för den nya »tätorten«, bruksbyn, vid kopp
arverket. På denna plats kunde kyrkan börja uppfö
ras sedan man efter sex års väntan äntligen fått till
stånd. Ledande representant för församlingen torde 
ha varit en bergmästare Oluffson, medan själva 
arbetet utfördes av »Olof snickare«.17

Enligt en uppgift hade den första kyrkan ett när
mast kvadratiskt långhus och ett tresidigt avslutat 
kor. Koret skall ha varit skilt från långhuset med ett 
par dörrar. Byggnadens mått var enligt samma källa 
37x26 alnar, d.v.s. ca 22x15 meter.18 15 meter ger 
dock ett ovanligt brett kyrkorum som skulle ha varit 
fyra meter bredare än det nuvarande. Det är mer 
sannolikt att koret var rakslutet (vilket det är nu) 
och att långhuset höll samma bredd som det nuva
rande, d.v.s. ca n meter. Längdmåttet är troligen

HMBM
fig. 4. Ljusnarsbergs kyrka från väster. Kyrkobyggna
dens ursprungliga utseende från 1635 är inte helt klar
lagt. Korsarmar tillkom omkring 1688. Foto H. Lind
blad 1996.

också felaktigt, eftersom det ursprungliga kyrko
rummet bör ha varit betydligt kortare än det nuva
rande (fig. 4).

Kvistbro 1630-1662
Den nuvarande kyrkan i Kvistbro hade en medelti
da träkyrka till föregångare. Omkring 1314 nämns 
Kvistbro som ett självständigt pastorat med annex
församling, vilken troligen var Tångeråsa.19 Vid re
formationen blev Kvistbro annex till Knista pasto-
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fig. 5. Kvistbro kyrka från söder. Den ursprungliga avlånga åttkantiga planformen 
från 1650-62, med särskilt rektangulärt kor, är bevarad. Exteriören är dock hårt res
taurerad under senare år. Foto H. Lindblad 1996.

rat, emedan Tångeråsa, då tillhörande Riseberga 
kloster, blev annex till Viby.20

Under medeltiden fanns visserligen järnhantering 
i Kvistbro socken, men församlingen förefaller ha 
varit ganska liten och fattig. I och med att Kråkfors 
järnbruk anlades 1629, utmed Svartån nära Kvist
bro, skedde en folkökning och den gamla kyrkan 
började bli för trång.21 1637 utfärdade biskopen i 
Strängnäs ett brev till folket i Kvistbro med uppma
ningen att »göra sammanskott« till en ny kyrka.22 
Ar 1650 förordnade drottning Kristina Kvistbro 
som eget pastorat och den nya kyrkan började byg
gas omedelbart.23 Kyrkan invigdes först 1662.

Det ovannämnda Kråkfors järnbruk grundades 
av en borgare från Nyköping, Mats Andersson, vil
ken avled 1636 och begravdes framför altaret i 
gamla kyrkan. Anderssons änka, fru Elisabet, hade 
tidigare varit gift med en prost i Örebro, med vilken 
hon hade tre döttrar.24 En av döttrarna ingick äkten
skap med bergsfogden Jöns Eriksson Grubb, som 
sedermera anlade Svartå bruk.25 Troligen var det den

välsituerade fru Elisabet och hennes döttrar och 
svärsöner som stod bakom byggandet av den nya 
träkyrkan i Kvistbro. I kyrkoräkenskaperna fram
går att nämnde Jöns Grubb skänkte altaruppsatsen 
till kyrkan år 1689, och förmodligen har även pre
dikstolen donerats av densamme.26

Kyrkan uppfördes av knuttimrade stockar i en 
avlång åttkantig form med särskilt rektangulärt kor. 
Byggnadens storlek var så väl tilltagen att den sena
re inte har behövt utvidgas. Den naturstensmurade 
sakristian är kvar från den medeltida träkyrkan 
(fig- 5)-

Sunnemo 1651-1653
Befolkningstillväxten i Sunnemo tog fart med anläg
gandet av Tutemo hytta (senare med namnet Sunne
mo hytta) omkring 1640. Att hyttan hamnade i en 
föga befolkad skogsbygd belägen strax utanför 
Värmlands Bergslag var en följd av statens lokalise
ringspolitik (se ovan).27 Sunnemohyttan var en av de 
tidigast uppförda masugnarna i trakten. Bergskolle-
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fig. 6. Sunnemo kyrka från sydost. Kyrkan uppfördes 161-53 och bestod ursprung
ligen av det nuvarande tresidiga koret och långhuset fram till läktaren. Västtornet 
tillfogades 1676. Vid en ombyggnad 1776 utbyggdes en korsarm i norr (senare riven) 
och en sakristia i öster. Kyrkan förlängdes i väster 1853-56. Foto H. Lindblad x51516.

giet utfärdade privilegiet för hyttan den 27 oktober 
1640 till borgmästaren i Karlstad, Johan Börjesson. 
De första mer framträdande företagarna inom 
bergsbruket kom antingen från adeln eller från bor
gerskapet. Börjesson var en kraftfull representant 
för de senare. När Sunnemohyttan anlades inneha
de han redan Rottneros hammarverk. Tackjärnet 
från Sunnemo forslades sedan till de tre hamrarna 
vid Ranån, likaså i Börjessons ägo. Slutligen anlade 
han i början av 1670-talet flera hamrar vid Munk
fors.28

Sunnemo hörde till Norra Råda församling och 
befolkningen tvingades färdas den besvärliga vägen 
till Råda kyrka vid förrättningarna. Befolkningstill

växten under 1640-talet motiverade byggandet av 
en egen kyrka. Ar 1651 hade Johan Börjesson sökt 
och fått tillstånd att bilda en kapellförsamling till 
Råda. Tutemo kapell, som kyrkan först kallades, 
stod färdig två år senare på Börjessons bekostnad. 
Det var för övrigt denne brukspatron som tog initi
ativ till uppförandet av Ransäters kyrka drygt 20 år 
senare (invigd 1672), vars byggande han också 
finansierade.29

Ursprungligen bestod Sunnemo kyrka av det 
nuvarande tresidiga koret och långhuset fram till 
läktaren. Byggnaden bör då ha varit omkring 18 
meter lång, medan bredden var som nu, d.v.s. ca åtta 
meter (fig. 6).
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fig. 7. Skagershults kyrka från söder. Byggnaden uppfördes 1649-51. Planformen 
var dock av medeltida typ med rektangulärt långhus och smalare, rakslutet kor. 
Vapenhus och sakristia tillkom under ryoo-talet. Foto H. Lindblad 1996.

Varför byggdes kyrkorna?
I samtliga beskrivna socknar finns belägg för mer 
eller mindre omfattande finninvandring under det 
sena 1500-talet och det tidiga 1600-talet. I de två 
socknarna i det inre av Bergslagen var den finska 
befolkningen så stor att det några decennier in på 
1600-talet motiverade uppförandet av nya kyrkor. 
Som konstaterats hade finnarna långt till de gamla 
kyrkorna, de förstod svenska mycket dåligt eller inte 
alls och besöksfrekvensen var därför mycket låg. 
Detta sågs knappast med blida ögon vare sig av stif
tet eller staten. Skogsfolket skulle ju inte bara ta del 
av Guds ord, de skulle också nås av de allmänna 
kungörelser som prästen meddelade i kyrkan. Där
för uppmuntrades kyrkobyggande från officiellt håll 
och i början var toleransen mot den finska minori
teten också så stor att församlingarna fick finskta
lande präster.

I Kvistbro och Sunnemo var den finska nybebyg
gelsen mer fåtalig. Den förstnämnda socknen var 
gammal bergslagsbygd och fanns redan under 
medeltiden. Järnfyndigheterna var dock ganska 
sparsamma här och det var först när större järnbruk 
anlades i trakten som befolkningen ökade och för
samlingen blev tillräckligt rik för att kunna uppföra 
en ny och större kyrka. I Sunnemo är sambandet 
ännu tydligare mellan anläggandet av hyttan och 
uppförandet av kyrkan, som dessutom i stort var 
den enskilde brukspatronens verk.

Den ursprungliga planformen 
De tidigare träkyrkorna i bergslagsområdet var ofta 
små och anspråkslösa i utformningen. Ett ännu 
bevarat exempel är Skagershults kyrka från 1649- 
51, vilken byggdes som en kopia av den närbelägna 
Tångeråsa kyrka (1220-talet). Den utformades där
med som en typisk medeltida träkyrka med rek
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tangulärt långhus och smalare, rakslutet kor (fig. 7). 
Ett annat exempel är Karlskoga kyrka, vars gamla 
kor från 1586 är bevarat som den nuvarande sakris
tian. Den första kyrkan i Karlskoga uppfördes på 
initiativ av hertig Karl, eftersom närmaste kyrka 
fanns så långt bort som i Knista på andra sidan Kils
bergen. 30 Den var till en början antagligen helt rek
tangulär i formen, d.v.s. en salkyrka, men fick efter 
den första utvidgningen långkyrkoform.

Utmärkande för vissa av de ovan beskrivna kyr
kornas planform är annars de tresidiga avslutning
arna i öster och ibland även i väster. De kyrkor som 
byggdes med ursprungliga avlånga åttkantiga planer 
(d.v.s. med tresidiga avslutningar i båda ändarna) är 
de i Hällefors, Järnboås och Kvistbro. Hjulsjö kyrka 
förefaller ha fått denna planform lite senare, möj
ligtvis var koret tresidigt redan från början. Även 
Ljusnarsbergs kyrka kan enligt en osäker uppgift ha 
haft ett tresidigt kor och Sunnemo har det fortfa
rande. Träkyrkan i Ransäter i Värmland, uppförd 
1668-72 och nedbrunnen 1983, hade också en tresi- 
dig koravslutning vilken förmodligen var ursprung
lig, liksom Brattfors kyrka i Värmlands bergslag 
som uppfördes 1661-69. Längst i sydost i samma 
landskap finns Nysunds kyrka (s. 100), som byggdes 
med rak koravslutning 1638-39, men fick ett nytt 
tresidigt kor på 1680-talet. Grythyttans kyrka i väs
tra Västmanland hade ett rektangulärt kor från bör
jan, vilket är bevarat ännu idag. Varför har de förra 
kyrkorna fått den polygonala formen och vad har 
den för ursprung?

Ett problem vid uppförandet av en större tim
merbyggnad är den begränsade längden på timmer
stockarna om ca 10-12 meter. Om en kyrkobyggnad 
skall vara längre än så, vilket den oftast är, måste 
man på något vis skarva stockarna (jämför Sjömar, 
s. 128). Detta har varit en bidragande orsak till de 
många komplexa planformer som träkyrkorna 
har.31 Korskyrkoformen började bli vanlig i bergs- 
lagsområdet först ett gott stycke efter 1600-talets 
mitt. De tresidiga avslutningarna uppträder dock 
redan på 1630- och 40-talen i Bergslagens träkyrkor. 
Förutom att det var en modebetonad form, kan 
detta byggnadssätt ha haft som uppgift att förlänga 
kyrkan utan att väggen blev alltför vek.32 Men var
ifrån härstammar den polygonala formen?

Den tidigaste nordiska träkyrkan med tresidig 
koravslutning kan ha varit den nu försvunna Ny-

karleby kyrka i svenska Österbotten, uppförd 1607- 
10 och med polygonalt kor tillbyggt 1625-36.33 
Enligt Lars Pettersson vann denna medeltida poly
gonform en inte obetydlig popularitet genom Klara 
kyrka i Stockholm (1577-90), som även fick en efter
följare i Mariestads domkyrka (1593-1619).34 En 
intressant tanke vore onekligen att de finska invan
drarna hade lärt sig den avsneddade konstruktions
formen hemma i Finland och därefter tillämpat den 
på nybyggena i Bergslagen. Detta motsägs dock av 
att majoriteten finnar inte alls kom från det fin
landssvenska Österbotten utan från det genuint fin
ska Savolax. Nykarleby kyrka var dessutom av 
blockpelartyp, en konstruktion som endast före
kommer i nordligaste Sverige. I själva verket fanns 
också en inspirationskälla mycket nära Bergslagens 
byggmästare. Karlstads första stenkyrka påbörjades 
någon gång under 1620-talet och invigdes 1629. 
Byggnaden var sannolikt uppförd efter samma plan 
som den något äldre domkyrkan i Mariestad. Den 
bestod av långhus och kor av samma bredd, det 
senare tresidigt avslutat. Det är troligt att förebilden 
till den polygonala korformen i Bergslagen främst 
fanns i Karlstad, i andra hand i Stockholm eller i 
Mariestad.

Vad gäller den avlånga åttkantiga planen kan den 
ytterst härledas till Frankrikes och Hollands refor
merta kyrkoarkitektur från 1500-talets slut och 
1600-talets första decennier. En utgångspunkt var 
hugenotternas stora tempel i La Rochelle, uppfört 
i577-r6o3 och förstört 1687. Templet i Caen från 
1611-12, förstört 1685, hade också den avlånga 
oktagonala formen.35 Enligt Lars Petterson har det 
påvisats att även de finska kyrkorna med samma 
plantyp ingår i denna formtradition. Den första 
byggdes 1691-93 i Kvevlax, och här finns det intres
santa sambandet att kyrkoherden i moderförsam
lingen Mustasaari Vasa, Olavus Bratt, kom från 
Sköllersta i västra Närke, med ett avstånd om ca 3 
mil fågelvägen från Kvistbro.36

Den avlånga åttasidiga planen uppträdde alltså 
först i Hällefors och tillämpades sedan i Hjulsjö (vil
ken eventuellt blev tresidig i väster först senare) och 
därefter i Järnboås och Kvistbro. Inte i något fall har 
vi namnet på byggmästaren som lett arbetet, men 
eftersom det rör sig om en så begränsad tidsrymd 
som ca tio år, kan det ha varit samme person som 
stod bakom flera av kyrkorna.
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fig. 8. Flaner i skala 1:1000 av de tio (bevarade) korskyrkor som utvidgades med korsar- 
mar under åren 1680-1795. Streckade linjer anger uppskattat utseende innan utvidgning.

De kyrkor som uppfördes på 1630-talet i Gryt
hyttan och Nysund utformades på ett mer traditio
nellt vis med rektangulärt långhus och rakt avslutat 
kor. I Nysund vet vi att koret dessutom var något 
smalare än långhuset, i Grythyttan kan eventuellt så 
ha varit fallet. Förebilderna fanns i fallet Nysund på 
nära håll: de snarlika medeltida träkyrkorna i Tång- 
eråsa och Södra Råda, vilka ännu är bevarade. Vid 
denna tid fanns även träkyrkor i Rudskoga och Vis- 
num, vilka också hade den traditionella långkyrko- 
formen med särskilt, rakt avslutat kor. Karlskoga 
kyrka, vilken kan ha varit förebild vid uppförandet 
av kyrkan i Grythyttan, hade fått sin form av de 
medeltida kyrkorna, liksom Skagershults kyrka 
nästan 70 år senare.

Att dessa 1600-talskyrkor utformades på medelti
da vis är kanske trots allt inte så märkligt: det var den

form man bäst kände till och det lilla formatet gjor
de dessutom mer komplexa planformer överflödigt.

FÖRÄNDRINGAR - BRÄNDER, 
UTVIDGNINGAR OCH KORSARMAR

Under 1600-talets befolkningsexpansion blev kyr
korna för trånga. I vissa fall uppfördes en ny och 
större kyrkobyggnad efter att den gamla brunnit ned, 
en händelse som inte var alltför ovanlig när det gäll
de träkyrkor. För övrigt fanns två alternativ när kyr
kan blivit för trång: riva den och bygga en ny, ofta 
med användande av det gamla virket, eller bygga till 
den gamla kyrkan. Det senare var naturligtvis mer 
ekonomiskt, men krävde att byggnaden var i till
räckligt gott skick för att kunna sparas och återan
vändas. Exempel på bergslagssocknar där bränder
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eller andra omständigheter har tvingat fram fullstän
diga förnyelser av kyrkorna är Nyed, Filipstad och 
Ludvika. I Nyed brann kyrkorna efter blixtnedslag 
1643 respektive 1702.. Efter den sista branden för
sökte kyrkoherden Gabriel Floreen förgäves förmå 
församlingen att bygga den efterföljande kyrkan av 
sten. År 1706 stod emellertid den nya träkyrkan fär
dig: en relativt stor spånklädd korskyrka med valmat 
tak och fristående klockstapel. Trots kyrkoherdens 
farhågor står den fortfarande kvar.

Om den gamla kyrkan inte drabbades av någon 
brand och församlingen hade vuxit ur den, revs den 
i allmänhet inte utan utvidgades istället. Under stör
re delen av 1600-talet skedde detta på så vis att kyr
kan förlängdes i västlig eller östlig riktning. I det 
senare fallet innebar det att ett nytt kor byggdes, vil
ket som vi sett under 1600-talets andra hälft ofta fick 
en tresidig avslutning.

Mot 1600-talets slut och under 1700-talets första 
hälft byggdes flera av de äldre kyrkorna till med 
korsarmar. Dessutom fick många av de nya kyrkor 
som byggdes korskyrkoplan. Totalt har i bergslags- 
området 21 av de träkyrkor som uppfördes från sent 
1500-tal till år 1800 haft korsplan, varav 18 fortfa
rande är bevarade. Tio stycken byggdes ursprungli
gen som korskyrkor, medan elva var sal- eller lång
huskyrkor som senare utvidgades med korsarmar 
(fig 8). De tidigaste korsarmarna byggdes dock till 
en medeltida träkyrka. Redan 1672 utvidgades den 
medeltida kyrkan i Övre Ullerud med ett tvärskepp. 
Omkring 1680 ombyggdes Grythyttans kyrka till 
korskyrka. Den första träkyrkan i Bergslagen som 
byggdes med korsplan redan från början var 
Ramundeboda kyrka åren 1686-88. De sista bergs- 
lagskyrkorna som byggdes till med korsarmar var 
Järnboås kyrka 1795, respektive Rämmens kyrka i 
Värmland år 1845.

I hela Sverige har totalt omkring 25 träkyrkor 
från den undersökta perioden tillbyggts med korsar
mar. En del av dessa tillkom under 1800-talet, varav 
den sista, Arjeplogs kyrka, så sent som 1897-98. De 
utvidgade korskyrkorna i bergslagsområdet utgör 
nästan hälften av detta material.

Av de stenkyrkor som uppfördes i området hade 
Askersunds landskyrka uppförts med korsarmar 
redan på 1660-talet. Ervalla kyrka i sydvästra Väst
manland stod färdig 1673 och Grava kyrka strax 
norr om Karlstad utökades med en korsarm 1684.

Dessa relativt närbelägna kyrkor kan mycket väl ha 
utgjort förebilder när de första träkyrkorna byggdes 
med korsarmar i Bergslagen.

Bl.a. som en följd av de nyvunna stadsrättighe- 
terna växte befolkningen i Grythytte socken och 
kyrkan började bli för liten. Församlingsborna be
slöt, efter upprepade försök att få hjälp, att själva 
finansiera tillbyggnaden. Den 14 mars 1680 träffa
des en överenskommelse med byggmästaren Anders 
Larsson Rang från Filipstad. Kyrkan »... skall till
byggas på båda sidor, att hon i norr och söder blif- 
ver lika lång som i öster och vester, med ett vackert 
torn mitt på. Delarna skola noga ihopskarfvas.«37 
Förutom korsarmarna byggdes också koret ut, fort
farande rakt avslutat, och försågs med korskrank. 
De ursprungligen bara timmerväggarna panelades 
invändigt och ett brädvalv slogs över kyrkorummet.

Hur utfördes själva tillbyggnaden av korsarmar
na i Grythyttan? Tyvärr finns ingen bevarad be
skrivning av detta. Ett möjligt tillvägagångssätt var 
det som tillämpades när Ljusnarsbergs kyrka fick 
korsarmar drygt tio år senare. Även i denna socken 
föranledde en kraftig folkökning en utvidgning av 
kyrkobyggnaden. Enligt Ljusnarsbergs krönika kan 
befolkningen vid 1690-talets början ha uppgått till 
hela 2000 personer,38 vilket kan jämföras med den 
lilla församling som fanns när kapellet byggdes 
(s. 211). År 1688 tillträdde den byggnadstekniskt 
intresserade prästen Simon Bjurbeck tjänsten som 
kyrkoherde i Ljusnarsberg. Enligt Carl Jansson skall 
han ha rekommenderat kyrkstämman följande me
tod för utvidgning: kyrkan skulle sågas itu från tak
mitten och östra delen med koret flyttas ett gott 
stycke österut, därefter kunde ett tvärskepp infogas 
i tomrummet mellan byggnadskropparna.39 Trots en 
stark opposition lyckades kyrkoherden genomdriva 
sin idé och tursamt nog även med lyckligt resultat. 
Dock är hela byggnaden än i dag något snedvriden, 
vilket eventuellt kan förklaras av den beskrivna 
metoden.40 Eftersom byggnaden förlängdes avsevärt 
och de nya korsarmarna dessutom gjordes ca en 
meter bredare än långhuset, blev kyrkorummets yta 
mer än fördubblad.

I Karlskoga skedde förmodligen den första större 
tillbyggnaden på 1640-talet. Enligt bevarade sock- 
enstämmoprotokoll beslutades det i början av 
decenniet om en om- och tillbyggnad av kyrkan. 
Denna blev klar omkring 1650. Det kan antas att
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fig. 9. Planer i skala 1:1000 av de nio (bevarade) korskyrkor som uppfördes under åren i686-ij6x.

kyrkorummet vid detta tillfälle blev ca 16 meter 
långt, varvid den gamla kyrkan efter en viss avkort
ning tjänade som korparti. Långhuset skall ha fått en 
bredd av elva och en halv meter. År 1659 var kyrkan 
återigen för trång och vid en sockenstämma samma 
år beslöt man att uppföra en läktare, vilken byggdes 
i väster 1662. Därmed var platsantalet i kyrkan 
inklusive läktaren ca 350. Redan 1679 beslöt stäm
man att platsantalet återigen skulle utökas, denna 
gång med en förlängning av långhuset. Arbetet 
påbörjades 1681 och blev till det yttre färdigt föl
jande år. Efter utvidgningen var kyrkan hela 40 
meter lång, oräknat det västtorn som uppfördes 
samtidigt med långhuset. Den sista stora tillbyggna
den skedde i början av 1700-talet och verkar främst 
ha föranletts av byggnadens dåliga kondition. Enligt 
ett sockenstämmoprotokoll från maj 1705, började 
kyrkan skrida isär med bägge väggarna och ville

»kullfalla«. Detta ansågs bero på att vid förläng
ningen 20 år tidigare var kyrkan illa »funderad« och 
uppbyggd av den salige byggmästaren Anders 
Andersson Rang. Sannolikt togs hela byggnaden ner 
och för att ge den en stabilare konstruktion upp
fördes ett tvärskepp. Byggnaden hade därmed änd
rats från långkyrka till korskyrka. Kyrkans längd, 
liksom bredden på långhuset, var dock densamma 
som tidigare. I detta fall kan byggnaden alltså inte ha 
delats mitt itu och delvis flyttats, utan bör ha plock
ats ned och monterats upp på samma plats igen med 
de nya korsarmarna tillfogade i öppningar i norr och 
söder.41 Samma metod lär för övrigt ha använts 
redan när träkyrkan i Övre Ullerud utvidgades till 
korskyrka.42 Namnet på den byggmästare som var 
verksam i Karlskoga är inte känt.

Efter Karlskoga dröjde det närmare 20 år innan 
nästa bergslagskyrka fick korsarmar. Åren 1722-24
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utvidgades träkyrkan i Lungsund i Värmland, ur
sprungligen uppförd omkring 1643, med korsarmar. 
Några år senare blev kyrkan i Skinnskatteberg i 
Västmanland, uppförd 1588, omvandlad till kors
ky rka.

Hjulsjö kyrka var förmodligen en av de få som 
utvidgades på samma sätt som den närbelägna Ljus- 
narsbergs kyrka. År 173z sågades långhuset itu och 
en av delarna flyttades ut varvid byggnaden förläng
des lika mycket som det nya tvärskeppets bredd.43

Den ovan behandlade Nysunds kyrka utvidgades 
åren 1735-40 till korskyrka. Omkring 1683 hade 
kyrkan förlängts österut och fått ett nytt tresidigt 
kor. År 17Z5 vidtog nya diskussioner om ytterligare 
en utvidgning av kyrkan. Enligt en ritning från 173z 
förefaller det som att kyrkan eventuellt skulle till
byggas på längden. I sockenstämmoprotokoll som 
upprättats ett par år senare (1734-35) finns den dis
kussion som följde förslaget och föregick ombygg
naden. Man enades om att kyrkobyggnaden inte 
skulle utvidgas på längden (västerut) då den skulle 
bli oproportionerligt lång och man heller inte »skul
le kunna emellan kyrkan och (kyrkogårds)balken 
hava rum att svänga sig med liken, vilka uti kyrko
gården nedsatta voro«.44 Församlingen beslöt där
för att bygga till kyrkan »Nordan och Sunnan uti 
Korss«.45 Eftersom kyrkans längd var densamma 
som före tillbyggnaden var tillvägagångssättet lika
dant som i t. ex. Övre Ullerud och Karlskoga, d.v.s. 
korsarmarna tillfogades långhuset utan att någon 
del av detta flyttades ut.

Kyrkan i Hällefors, vilken från början hade en 
avlång åttkantig plan, utvidgades åren 1740-44 till 
korskyrka, med korsarmar som även de var tresidigt 
avslutade. Vid en undersökning av takkonstruktio
nens skick, har det framkommit att den, förutom i 
korsmitten, förmodligen är opåverkad av tillbygg
naden.46 Sannolikt har alltså dessa korsarmar tillfo
gats på så vis att byggnaden inte förlängts. Eftersom 
de nya korsarmarna gjordes både avsevärt kortare 
och smalare än motsvarande partier i öster och väs
ter blev inte kyrkorummet alls lika förstorat som i 
t. ex. Ljusnarsberg.

Ungefär samtidigt som kyrkan i Hällefors till
byggdes Ransäters kyrka med korsarmar. Det före
faller i detta fall som att byggnaden sågades itu och 
den östra delen flyttades österut, varvid byggnaden 
förlängdes lika mycket som tvärskeppets bredd.47

fig. 10—ii. Ramundeboda kyrka, exteriör samt interi
ör mot koret. Den första korskyrkan i bergslagsområ- 
det uppfördes åren 1686-88 med brukspatronen Anton 
von Boij som byggherre. Av alla inredningar som utför
des i bergslagskyrkorna torde denna ha varit den mest 
påkostade. Foto Bengt A. Lundberg 1999.
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Byggnadens totala längd, med det tresidiga koret 
inräknat, blev då ca 30 meter. Anledningen till kyr
kans ombyggnad var att byggnadens kondition var 
dålig: »När kyrkan stått omkring femtio år var den 
så skröplig att väggarna började luta. Tornspiran 
hotade att falla«48 men också att befolkningen ökade. 
Vid detta tillfälle kan församlingen ha uppgått till ca 
tusen personer.49 Eftersom församlingsutrymmet var 
nästan lika stort som det i Ljusnarsberg, där befolk
ningen kan ha uppgått till det dubbla, bör kyrkan ha 
varit väl tilltagen i sina mått. I samband med utvid
gningen välvdes kyrkorummet med ett brädtunnvalv 
och byggnaden spanades utvändigt.

URSPRUNGLIGA KORSKYRKOR - 
NÅGRA EXEMPEL

Som nämndes ovan uppfördes tio korskyrkor i trä i 
bergslagsområdet (fig. 9). Den tidigaste bevarade är 
Ramundeboda kyrka, uppförd 1686-88 (fig. to
il). I hela Sverige byggdes närmare 50 korskyrkor i 
trä under samma period. Den första korskyrkan var 
eventuellt träkapellet i Rådmansö utanför Stock
holm, uppförd på 1630-talet (se nedan). Om de som 
senare har utvidgats räknas med blir det närmare 70 
stycken totalt. Några av dessa tillkom emellertid 
under 1800-talet.

Kyrkplatsen i Ramundeboda50 var belägen vid 
Bodarnesjöns strand i norra Tiveden, där »Antoni- 
terklostret« hade etablerats omkring år 1400. När 
klostret nedlagts, efterträddes det av »St Olofs 
kapell«, vilket möjligtvis kan ha tillkommit i sam
band med att Ramundeboda blev egen socken år 
1587. Den nya kyrkan uppfördes åren 1686-88 med 
brukspatronen Anton von Boij, »Tivedskungen« 
kallad, som byggherre. Von Boij hade fortsatt fadern 
Anders Boijs verk med att lägga under sig stora delar 
av Tivedsskogarna för att kunna förse familjens 
många hyttor och hammare med bränsle. Kyrkan 
byggdes i knuttimmerkonstruktion med planformen 
av ett grekiskt kors med fasade inre hörn. Över kors- 
mitten uppfördes en kupol krönt av ett litet central
torn med spira. Kyrkan var redan vid invigningen 
försedd med en påkostad inredning, där t. ex. pre
dikstolen förmodas vara tillverkad i Burchardt 
Brechts verkstad i Stockholm. De rika takmålning
arna utfördes möjligen av en lärjunge till David 
Klöcker Ehrenstrahl.

Av de bevarade träkyrkorna i Sverige finns idag 
endast i Kungälv och i Roslagskulla korskyrkor med 
liknande planform som i Ramundeboda, d.v.s. en 
korskyrka med oktagonal korsmitt. Roslagskulla 
kyrka uppfördes närmare zo år efter Ramundeboda 
(s. 218). Kyrkan i Kungälv påbörjades dock 1678 och 
kan därmed ha utgjort en förebild till den senare kyr
kan. Men det har funnits flera träkyrkor med lika
dan planlösning som nu har försvunnit. Den första 
kan ha varit det ovannämnda kapellet i Rådmansö.51 
Byggherre var den tyske adelsmannen Casper Otto 
Sperling, vilket kan vara förklaringen till den ovan
liga planformen. 1 huvudstaden fanns också St Olofs 
kapell, uppfört i trä 1673-74, med åttkantig kors
mitt. När det gäller Ramundeboda kyrka behöver de 
direkta förebilderna inte alls vara svenska. Anton 
von Boij, vilken först hade studerat i Uppsala, besök
te senare flera utländska universitet. Han utbildade 
sig också i bergsvetenskap under resor i Tyskland, 
Frankrike och Nederländerna.52 I det sistnämnda 
landet kan von Boij mycket väl ha besett inspira
tionskällan till Ramundeboda kyrka, eftersom de 
ursprungliga förebilderna för de svenska stormakts
tida korskyrkorna bör finnas i det tidiga 1600-talets 
holländska reformerta kyrkobyggnader.

Efter Ramundeboda byggdes den nya kyrkan i 
Alster (s. 160) under 1690-talet i formen av ett gre
kiskt kors. Huvudskeppet liksom tvärskeppet hade 
en längd om hela 33 meter respektive en bredd om 
n meter.53 Byggmästare till den stora träkyrkan var 
återigen Anders Rang från Filipstad. När det gäller 
initieringen och finansieringen av kyrkobygget var 
församlingens drivande kraft Bäder Oluffson i Alst- 
rum vilken för sina omkostnader och besvär erhöll 
den gamla medeltida kyrkobyggnaden i belöning. 
Förutom Oluffson fanns flera finansiärer som ver
kar ha bidragit med ganska stora summor pengar, 
t. ex. brukspatron Lars Aman i Karlstad och »Hög- 
vördige herr doktor Iser« i Stockholm. Från många 
av församlingens medborgare kom obetydligare 
poster kontanter och även gåvor in natura.54 Slutli
gen är bruksägarfamiljen Kolthoff förknippad med 
församlingen, i första hand i samband med den äldre 
kyrkans inredning. År 1726 uppförde familjen det 
gravkor i sten som är beläget vid kyrkans östra 
gavel. Vid tiden för den nya kyrkans tillkomst ver
kar dock ingen i släkten Kolthoff ha varit bosatt i 
socknen.55

220 HENRIK LINDBLAD



fig. iz. Övre Ulleruds kyrka från sydväst. Korskyrkan i övre Ullerud uppfördes 
1727-27. Västtornet tillbyggdes iyp6. Ursprungligen var timmerväggarna spånkläd- 
da, men i86y blev de brädfodrade och vitmålade. Foto H. Lindblad 1996.

År 1725 konstaterades den gamla kyrkan i Övre 
Ullerud vara bristfällig i fråga om tak, golv och spån- 
klädsel.56 Vid en sockenstämma beslöts att bygga en 
helt ny korskyrka som skulle vara 44 alnar lång och 
22 alnar bred. Samma år tillträdde den i bygden upp
växte Sven Kihlman som 29-årig hjälppräst. Kihl
man gjorde själv ritningar till kyrkan (fig. 12). Den 
unge prästen ledde dessutom bygget samt förde jour
nal under arbetets gång. Till byggmästare utsågs Lars 
Olufsson från Ölme, som sade sig ha varit med vid 
flera kyrkobyggen i både Värmland och Dalsland. 
Till sin hjälp hade Olufsson 12-14 timmerkarlar 
samt så gott som hela socknens befolkning. De olika 
hushållen indelades i rotar med tio hushåll i varje 
rote, och i mån av behov inkallades sedan i tur och 
ordning den arbetstyrka som behövdes.

Av Kihlmans anteckningar framgår att patron 
Herwegh på Västsjö fick tillstånd av sockenstäm
man att inreda ett gravkor för sig och sin släkt. Her
wegh hade med kontanta medel understött bygget 
och givit gåvor t. ex. i form av ett par fönster med 
bågar. Efter två års arbete var kyrkan färdig och 
kunde invigas den 15 oktober 1727.

Byggnaden hade planen av ett grekiskt kors med 
en mycket vid korsmitt. De nuvarande måtten i lång
huset är ca 26 X13 meter. De ovanligt breda korsar- 
marna har givit upphov till statiska problem. Trots 
detta hade flera pelare som bär upp tyngden från 
valv och tak borttagits under 1940-talet. Vid en stör
re restaurering i slutet av 1960-talet lät man därför 
tillverka nya pelare som sattes upp på de gamla plat
serna. Än idag går det att iaktta hur de långa bind-
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fig. 13. Lungsunds kyrka efter 1887, från öster. Efter Fritz Eckerts restaurering 
i88y var 1600-talskyrkan i Lungsund fullständigt förändrad. Foto ATA.

bjälkarna i kyrkorummet svackar betänkligt mellan 
stödpunkterna (se s. 144).

Det sista exemplet som tas upp här är Boo kyrka 
i Lekebergslagen i sydöstra Närke. Kyrkobyggnaden 
uppfördes åren 1728-33 som ett gårdskapell till fält
marskalken Hugo Johan Hamiltons egendom Bo- 
holm. I en skrivelse från 1728 anhöll Hamilton om 
att få uppföra kapellet. En av motiveringarna till 
byggnaden var att menigheten från trakten inte fick 
plats vid gudstjänsterna i sockenkyrkan i Svenne- 
vad, eftersom de närmast boende där hade tagit alla 
platser. I en annan utförlig skrivelse, riktad till 
Kungl. Maj:t år 1734, framhåller stiftaren Hamilton 
att han låtit uppföra »kapellkyrkan« utan tanke på 
privat nytta och bekvämlighet, men av omsorg om 
allmogen i de avsides belägna delarna av Svennevads 
socken.'7 Den allmännyttiga tanken bakom kyrko-

bygget i Boo resulterade i att kyrkan blev kapellför
samling till Svennevad och från 1883 eget pastorat. 
Fastän kyrkan uppläts till församlingens bruk för
blev dock ägaren Boo Fideikomiss och godsherren 
hade i princip patronatsrätt i församlingen, d.v.s. 
han skulle ge förslag och kunde i realiteten utnämna 
den han ville till predikant.

Byggnaden uppfördes i form av en likarmad kors- 
kyrka med sannolikt spånklätt sadeltak och en tak
ryttare (eventuellt sekundär, från 1800-talets början) 
över korsmitten. Varje korsarm är ca 27 meter långt 
och 9 meter brett. Jämfört med Övre Ullerud är allt
så korsarmarna drygt fyra meter smalare. Den tota-

FiG. 14. Lungsunds kyrka, nuvarande exteriör från 
öster efter 1950-talets restaurering. Den ideala bergs- 
lagskyrkan? Foto Henrik Lindblad 1995.
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la ytan i Boo är ungefär 400 kvm och i Övre Ullerud 
hela 500 kvm. Liksom kyrkan i Ransäter timrades 
Boo kyrka utan fasningar av hörnen, d. v. s. i en enkel 
korsform. En skillnad var dock att det lilla tornet inte 
var avsett för klockor. Dessa hängdes istället i en 
separat klockstapel, som uppfördes på en höjd utan
för kyrkogården. Av någon anledning välvdes ändå 
inte innertaket, utan gjordes plant precis som i Ran
säter. Ursprungligen lär brädpanelen på utsidan ha 
varit rödfärgad, men i samband med en ombyggnad 
av herrgården vid 1800-talets början förändrades 
exteriören i nyklassicistisk anda och panelen måla
des vit. Samtidigt lades tegelpannor på taket, istället 
för den ursprungliga spånbeklädnaden. Interiören 
förändrades inte nämnvärt och är än idag mycket 
välbevarad från byggnadstiden. Någon byggmästare 
till kyrkan är inte känd. Eventuellt kan den ha varit 
ritad av någon ingenjörsofficer i Hamiltons bekant
skapskrets, eller kanske av greven själv.

VILKA BYGGDE KYRKORNA?

Namnen på dem som lät uppföra kyrkorna i nord
västra Västmanland går sällan att återfinna i de his
toriska källorna. De omnämns i allmänhet som ett 
kollektiv av »finnetorpare«, »bergsmän«, eller »hus
män«. Det är troligt att dessa tidiga kyrkor i finn
markerna och i de utpräglade bergslagsbygderna var 
skapelser av mer folklig karaktär än de brukskyrkor 
som uppfördes något senare i områdets utkanter. 
Eftersom de förra i allmänhet har förändrats kraftigt 
under årens lopp genom om- och tillbyggnader, res
taureringar och återrestaureringar, kan det vara svårt 
att bilda sig en uppfattning om det ursprungliga 
utseendet. Med säkerhet kan endast sägas att de från 
början var relativt små, knuttimrade byggnader, ofta 
utan vare sig yttre eller inre panelinklädnad eller färg. 
Inredning som bänkar, predikstol och altaruppsatser, 
liksom valvslagning och läktare, var företeelser som 
tillkom under en lång tid. Förutsättningarna för kyr
kans smyckande och förändring var att skatteunder
laget ökade genom att församlingen växte, men 
också att donatorerna blev rikare. Eftersom vissa 
bergsmän kunde expandera sin verksamhet genom 
att köpa allt fler andelar i en hytta, uppstod så små
ningom en skiktning i bergsmanskåren. De mest 
framgångsrika blev då snarare brukspatroner än 
bönder med järnframställning som bisyssla. Därmed

hade de ekonomiska förutsättningar att donera pre
dikstolar och altartavlor till kyrkorna.

De kyrkor som byggdes i det centrala Bergslagen 
var i allmänhet bekostade av en större sammanslut
ning av bergsmän och torpare. De som uppfördes i 
Bergslagens utkanter, d.v.s. i bruksbygderna, hade 
ofta en enda, eller få, huvudfinansiärer. Här går det 
att jämföra de utpräglade bergsmans- och finnkyr- 
korna i Grythyttan, Hällefors och Ljusnarsberg, 
med kyrkorna i de av herremän och brukspatroner 
dominerade socknarna i Nysund, Kvistbro och Sun- 
nemo. Det fanns dock en tendens att dessa skillna
der utjämnades med tidens gång. Kyrkor som upp
fördes senare i Bergslagen, eller de som utvidgades 
och inreddes under 1600-talets slut och 1700-talet, 
hade färre och rikare donatorer än de tidiga bygg
naderna. Detta kan t. ex. skönjas i grannsocknarna 
Bjurtjärn och Lungsund, vilka uppfördes av bergs
män och småbrukare, men där släkten Linroth med 
tiden blev allt mäktigare som brukspatroner och 
mecenater. År 1730 uppförde de för övrigt ett eget 
gravkapell i strax söder om kyrkan i Bj urtjärn.

När det gäller de tidigare kyrkorna utgör Karl
skoga socken ett undantag, eftersom kyrkobyggna
den bekostades av hertig Karl, vilken hade stora eko
nomiska intressen i trakten. Efter hans frånfälle 
övergick den till att bli en vanlig sockenkyrka med 
ett stort antal bergsmän som tongivande i försam
lingen.

Flera av de kyrkor som uppfördes i Bergslagsom- 
rådet under den aktuella tidsperioden var tillkomna 
på privat initiativ av brukspatroner. Vi har sett exem
pel på detta i Ramundeboda och Bo. Liknande fall är 
t. ex. det åttkantiga träkapellet i Malingsbo i södra 
Dalarna, (s. no) och Rämmens kyrka i nordöstra 
Värmland, uppförd 1781-86 med brukspatron Chris
toffer Myhrman d.ä. som byggherre. Släkten Myhr- 
man bekostade, tillsammans med brukspatron Nils 
Mullberg på Lesjöfors, uppförandet av kyrkobygg
naden. De skänkte dessutom tomten till kyrkan, samt 
marken till prästgården. Emellertid stod traktens 
bergsmän och torpare för en del av inventarierna.

FINNS BERGSLAGSKYRKAN?

Idealbilden av en bergslagskyrka torde vara en tim
rad korskyrka med resligt västtorn och yttre bekläd
nad av rödfärgade spån, gärna vackert belägen vid
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någon sjö. Stämmer denna bild med de kyrkor vi stu
derat här? Svaret är både ja och nej.

Onekligen har de speciella ekonomiska och soci
ala villkor som härskat i bergslagsområdet fram
bringat en särskild kultur. Frågan är hur detta har 
påverkat kyrkobyggandet. Under samma tidsperiod 
byggdes en mängd träkyrkor i Sverige. Framförallt i 
skogstrakterna, men även i städer som Karlskrona 
och Stockholm. I stort sett samtliga var timrade. 
Beklädnaden med rödfärgade spån var vanlig i stora 
delar av landet, förutom i Bergslagen även i land
skap som Dalarna, Dalsland, Västergötland och 
Småland.

Speciellt utmärkande för Bergslagen under 1600- 
talet var dock att en mängd nya socknar skapades 
under en relativt kort tid. Karaktäristiskt var också 
att årtiondena omkring sekelskiftet 1700 utvidgades 
många av de nya träkyrkorna till korskyrkor av 
imponerande mått. De byggmästare och hantverka
re som medverkade vid ny- och ombyggnader var 
antingen av lokal härkomst, eller också från regio
nala centra som Karlstad, Kristinehamn, Filipstad 
och Nora. En del av byggnadernas särart kan för
modligen sökas i de egenheter som dess entreprenö
rer och hantverkare haft när det gäller t. ex. valv- 
slagningsteknik, tornbyggnadsteknik och timmer- 
manskonst. Som konstaterats uppfördes vissa kyr
kor i socknar, som framförallt bildats till följd av en 
omfattande finninvandring. Det finns inga kända 
belägg för att några finländska byggmästare eller 
hantverkare förekommit, även om det förmodligen 
har funnits sådana. Vad som med säkerhet kan fram
hållas, är att en hel del av arbetskraften måste ha 
varit av finsk härkomst när dessa kyrkor byggdes. 
Tyvärr har det inte varit möjligt att inom ramen för 
denna studie avgöra hur detta kan ha påverkat 
utformningen av byggnaderna.

Det mest karaktäristiska för Bergslagen som 
region är brytningen och bearbetningen av järnet. 
Förutom betydelsen för den ekonomiska utveck
lingen fyllde järnet också en konkret uppgift som 
byggnadsmaterial i kyrkorna. Järnet fungerar ofta 
som sammanbindande element i konstruktioner, 
mellan t. ex. väggar och valv, i form av dragjärn och 
krampor av olika slag. Men det finns också i gjutna 
gravhällar och kors, i portar, trapphallar och skor
stenar. Järnets roll i Bergslagen kan inte överskattas. 
Utan det skulle förutsättningen för sockenbildning

ha varit ringa och de kyrkor som ändå byggdes skul
le förmodligen ha varit små och tämligen bräckliga 
konstruktioner.

De ekonomiska konjunkturernas historia i Bergs
lagen skiljer sig från händelseförloppet i det övriga 
landet. Under medeltiden var utvecklingen mycket 
långsam. Under 1600- och 1700-talen skedde en 
exempellös industriell expansion med därmed före
nad befolkningsökning. 1800- och 1900-talens Bergs
lagen utsattes istället för stagnation och tillbaka
gång. Omvända förhållanden rådde i t. ex. Småland. 
De medeltida sockenkyrkorna hade i detta landskap 
varit fullt tillräckliga i åtskilliga århundraden, men 
blev under 1800-talets befolkningsexplosion alldeles 
för små. Därför revs en mängd av dem för att ge plats 
för mångdubbelt större kyrkor. I Bergslagen var 
storhetstidens kyrkorum så väl tilltagna att de myck
et väl kunde behållas under 1800-talet. Under det 
tidiga 1900-talet förekom det istället att man min
skade de alltför stora kyrkorna genom att stänga av, 
eller t. o. m. riva, korsarmarna. Många av kyrkorna 
blev under 1800-talets slut och 1900-talets början 
kraftigt restaurerade och förändrade både till det 
yttre och inre. Senare under 1900-talet har det fun
nits en strävan att återföra kyrkorna till det utseen
de de hade före restaureringarna: d.v.s. att återres- 
taurera dem (se exempel i följande kapitel). Det kan 
därmed till stora delar vara 1900-talets föreställ
ningar om Bergslagen och dess kyrkor, som bevarat, 
och delvis skapat, de speciella kulturyttringar som 
kyrkorna idag utgör. Utan den romantiska synen på 
bergsmanskulturen skulle det antagligen inte finnas 
så många spånklädda och rödfärgade träkyrkor 
kvar i området (fig. 13 och 14).

» Bergslagskyrkan« existerar onekligen både som 
föreställning och i verkligheten. Men det går inte att 
förstå byggnadens egenart utan att den sätts in i det 
sammanhang som skapat den, d.v. s. de speciella geo
grafiska, ekonomiska och kulturella förutsättningar 
som präglat Bergslagsområdet under mer än 400 år.

NOTER

1. Bergslagskuriren 16/6 1982.. Citatet är hämtat ur Ljus- 
nars Kopparberg. En hembygdsbok, s. 189.

2. Degerfors Tidning 22/12 1934 (om Bjurtjärn) samt 
Nerikes Allehanda 22/11 1972 (om Karlskoga, yttran
det härrör från arkitekt Jerk Alton).
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3- Angående etableringen av Bergslagen: se S AO B 1906, 
Tham 1943, (43 ff), Boethius 1951, Calissendorf 1977 
och 1988. Vad gäller introduktionen av ortnamnet 
Bergslagen finns t. ex. ett belägg från 152.7 upptaget i 
SAOB: »Noger godemen vthåff berxlagen och Dalar
na« (G. I:s reg. 4:181).

4. Ett systematiskt försök att avgöra Bergslagens avgräns- 
ning gjordes av den tyske forskaren Friedrich Seebass 
1922 i Bergslagen. Versuch einer kulturgeographischen 
Beschreibung und Umgrenzung. Se t.ex. s. 330 ff, samt 
(del 2), karta med Bergslagens gränser: »Die Lokalisi
erung von Gruben und Hochöfen in Svealand und Gäs
trikland 1910-25«. Seebass metod gick ut på att försö
ka bestämma huruvida den ursprungliga bebyggelsen i 
vissa mellansvenska socknar uppstått på grund av jord
bruk eller bergsbruk. Författaren redogör också för be
greppet Bergslagen liksom äldre bestämningar av om
rådet och de olika definitioner som gjorts av en mängd 
samtida forskare (s. 39-93). För en lättillgänglig sam
manfattning av Seebass resultat: se Alarik 1971, s. 27 f.

5. För en utförligare historik: se t.ex. anförda verk av 
Boéthius och Tham. En mer allmän översikt är Boken 
om Bergslagen (1988), i vilken en mängd artiklar om 
Bergslagen ur olika aspekter ingår, dock saknas källre- 
dovisningar. Vidare finns Helge Nelsons klassiska stu
die En Bergslagsbygd från 1913. Denna täcker dock 
endast Noraskogs och Lindes bergslag, vilka i och för 
sig är centrala i området. Den kan kompletteras med 
Jalmar Furuskogs avhandling från 1924: De värmländ

ska järnbruksbygderna. Örebro läns bergslagsdel be
handlas översiktligt i Bergslag och Bondebygd 1986- 
87 - Kulturmiljön i Örebro län.

6. Gothe 1943, s. 103.
7. Nelson, s. 307 ff.
8. Om bruksdöden och Bergslagens vidare historia under 

1900-talet: se Gösta Erikssons avhandling från 1955: 
Bruksdöden i Bergslagen efter år 1850 samt artikeln 
»Bruksdöden i Örebro, Västmanland och Kopparbergs 
län« av Ulf Jonsson i Bebyggelsehistorisk tidskrift 
(1983). Det sena 1800-talet och det tidiga 1900-talet 
behandlas även av Nelson och Furuskog. En intressant 
aspekt med Nelsons studie, är att den skrevs samtidigt 
som de omvälvande förändringarna ägde rum, detta 
gäller i viss mån också för Furuskog.

9. I enlighet med ambitionen att spara virke, liksom på 
grund av rädslan för att kyrkorna skulle brinna ned, 
krävdes under 1700-talet dispens för att en församling 
skulle få uppföra en träkyrka.

10. Gothe, s. 102.
11. Grythyttans kyrka och församling, s. 4.
12. Örebrokuriren it/Ią 1933. Den förordnade prästen 

Olof Jacobsson från Arboga behärskade finska. Visser
ligen hade han läst ett år i Åbo och kunde där ha inhäm
tat vissa kunskaper i finska språket, men Tarkiainen 
håller det för troligt att han var en finnättling från Väst

manland som hade fått tillfälle att gå i skola. »Han var 
allt att döma en traktens son, väl hemmastadd i 
umgänget med västmanlänningar och inflyttade fin
nar.« (Tarkiainen, s. 187).

13. Ljusnars Kopparberg, s. 182.
14. Hult, s. 14 f.
15. Bergslagsposten 4/11 1935. Uppgiften har hämtats från 

en utredning som gjordes 1835, vid kyrkans 200-års 
jublieum.

16. Ljusnars Kopparberg, s. 180.
17. Ljusnars Kopparberg, s. 182.
18. Ljusnars Kopparberg, s. 182 f. Författaren refererar till 

Karl Hults beskrivning i Ljusnarsbergs krönika (plan s. 
256).

19. Kvistbro sockens historia, s. no.
20. Collmar, s. 407. Det är dock känt att Tångeråsa år 1335 

var ett självständigt pastorat, vilket senare under 
medeltiden lades under Riseberga kloster. Kvistbro blev 
alltså av med sitt annex någon gång mellan 1314 och 
1335-

21 .Kvistbro sockens historia, s. in, samt Nerikes Alle
handa, 5/12 1936.

22. Magnusson, s. 5.
23. Kvistbro sockens historia, s. m och 153.
24. Kvistbro sockens historia, s. 112.
25. Nerikes Allehanda 5/12 1936.
2.6. Kvistbro sockens historia, s. 112.
27. Sunnemo socken, s. 159 f.
28. Sunnemo socken, s. 161. Påpekas bör att många av bor

garna så småningom själva blev adlade.
29. Sunnemo socken, s. 321.
30. Edestam, s. 250.
31. Hamberg 1955, s. 162 ff.
32. Nordin 1965, s. 7 ff.
33. Petterson 1985, s. 87 ff.
34. Petterson 1985, s. 153 och 168 f.
35. Petterson 1985, s. 176. Om de nämnda templen: se även 

Hamberg, s. 12 f samt 44.
36. Petterson hänvisar till s. 199, 7-19 och 25 i Eva Suo- 

melas avhandling: Pitkänomaisen oktogonin muotoi
nen puukirko. Tyypin taustasta ja levinneisyydestä 
Ruotsissa 1600-ja iyoo-luvulla sekä sen edustajat Suo
messa. Helsingfors 1981.

37. Grythyttans kyrka och församling, s. 8.
38. Hult, s. 266.
39. Hult, s. 267.
40. Hult 1918, s. 267.
4t. Renningen 1997, s. 159.
42. Ljungström, s. 126.
43. Renningen 1997, s. 151.
44. Tham 1972, s. 4.
45. Tham 1972.
46. Renningen 1997, s. 171.
47. Helger 1944, s. 102 samt Nya Wermlands-Tidningen 

5/12 1924.
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48. Helger, s. 102.
49. Nya Wermlands-Tidningen.
50. Åren 1898-99 flyttades Ramundeboda kyrka till Laxå 

stationssamhälle, ca en halv mil öster om gamla kyrk- 
platsen.

51. Wilcke-Lindqvist, s. 206 ff.
52. Svenskt Biografiskt lexikon, s. 208.
53. Åren 1914-15 avkortades korsarmarna i norr och söder 

från cirka tio meters längd till cirka tre meter.
54. Zernander 1921. s. 60 f.
55. Hagman, s. 35.
56. Ljungström 1990.
57. Schotte-Lindsten, s. 91 f.
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Förändringar och bevarande intill nutid
VALDA EXEMPEL PÅ RESTAURERINGAR AV TRÄKYRKOR I NORDEN

Henrik Lindblad (red.), Marja Terttu Knapas och Ola Storsletten.

De efterreformatoriska träkyrkorna har under 
i8oo-talet och även delvis under 1900-talet knap
past betraktats som några viktigare arkitektoniska 
monument, varken av arkitekter eller konsthistori
ker. I ännu högre grad än t. ex. de medeltida sten
kyrkorna har träkyrkorna därmed varit utsatta för 
de växlande stil- och restaureringsidealen, samt kan
ske framför allt för ändringar betingade av funktio
nella aspekter.

Som framhållits medför byggnadsmaterialets 
karaktär att träkyrkorna oftare utsätts för skador 
och därför behöver repareras mer återkommande än 
stenkyrkorna. Timmerbyggnaderna har också vid 
reparationer och ombyggnader lättare kunnat för
ändras avseende t. ex. planlösning, elevation och 
ytskikt.

SVERIGE

Vid 1800-talets slut var många av de svenska trä
kyrkorna undermåligt underhållna och en del när
mast fallfärdiga. Växande krav började också göra 
sig gällande ifråga om uppvärmning och bekvämlig
het. Många av kyrkobyggnaderna utsattes därför 
för genomgripande restaureringar decennierna om
kring sekelskiftet. De arkitekter som ledde restaure
ringarna var i regel anställda vid Overintendents- 
ämbetet (från 1918 Kungliga Byggnadsstyrelsen).

Restaureringarna genomfördes efter dåtidens 
stilideal och moderna teknik. Man strävade efter att

fig. i. Altar kolonner under mälningskonservering i 
Velfjord kyrka 1974. Foto Riksantikvaren.

dölja, eller ersätta, det gamla hantverksarbetet med 
en mer maskinmässigt perfektionistisk inredning. 
De timmerväggar som varit nakna i tidigare interiö
rer kläddes t. ex. in med maskinsågad pärlspåntpa- 
nel. Förutom att åtgärden dolde de oregelbundet 
bilade timmerstockarna kunde man på detta vis räta 
upp sneda väggar och dessutom isolera mot kyla 
och drag, vilket ansågs nödvändigt vid insättande av 
de nya värmekaminerna. De slutna bänkinredning
arna från 1600-talet, som förknippades med de allt
mer otidsenliga bänklängderna, ersattes ofta med 
bekväma öppna bänkar. Generellt sett var det knap
past fråga om några stilrestaureringar - liknande 
dem som skedde i de medeltida stenkyrkorna - utan 
snarare en anpassning av en gammal byggnad till 
modern funktion och smak. Barockinredningar er
sattes därför ofta med nygotiska eller mer ospecifi
cerat medeltida eller fornnordiska former, vilket an
sågs vara passande i träkyrkor, oberoende av till
komsttiden.

Mycket snart efter att de sista restaureringarna 
av detta slag genomfördes kom motreaktioner. De 
tidigare beundrade restaureringarna betraktades 
som konstlösa fuskverk vilka dolde, eller i värsta fall 
hade raderat ut, kyrkans ursprungliga utseende. 
Ambitionen var istället att återskapa 1600- och 
1700-talens kyrkorum och exteriörer. Under denna 
tid förändrades många kyrkor efter den nya restau- 
reringsprincipen. Ett stort antal av kyrkorna restau
rerades under 1950-talet, då de ekonomiska resur
serna ökat, efter föregående årtiondes kärvare för
hållanden. Pådrivande krafter var, liksom vid de tidi
gare restaureringarna, Byggnadsstyrelsen och Riks-

Z29



fig z. Lungsunds kyrka 1933. Interiören blev kraftigt förändrad vid Fritz Eckerts 
restaurering i886-8y. Bl. a. kläddes timmerväggarna med pärlspåntpanel, ett nytt 
innertak sattes upp och nya öppna bänkar installerades. Foto 1933, ATA.

antikvarieämbetet samt vissa engagerade antikvari
er vid länsmuseerna. Inte sällan hade de mot sig för
samlingsmedlemmar som ville behålla det utseende 
de var vana vid, oavsett om kyrkan tidigare omge
staltats eller inte.

Under senare tid har ofta restaureringarna 
utförts med respekt för byggnadens olika tidslager, 
det som vi vanligtvis kallar för antikvarisk restaure
ring. Men bilden kompliceras av att 60- och 70- 
talens arkitekter gärna experimenterade med nya 
oprövade material som ibland varken var estetiskt 
eller tekniskt lämpliga för gamla byggnader. De allt 
större kraven på bekvämlighet och uppvärmning 
har dessutom krävt ganska omfattande ingrepp i 
form av serviceutrymmen, tekniska installationer, 
tilläggsisolering osv.

Den ovan skisserade utvecklingen kan exemplifi
eras med några kyrkobyggnader som samtliga åter
finns i bergslagsområdet (se föregående kapitel). 
Lungsunds kyrka i Värmland omgestaltades under 
1800-talet och återrestauerades under 1900-talet. 
Ljusnarsbergs kyrka i Västmanland fick ett nytt kyr
korum under 1890-talet, men har därefter inte för

ändrats. Kyrkorna i Övre Ullerud och i Nysund i 
Värmland restaurerades bägge under 1970-talet, 
men med olika resultat.

Lungsunds kyrka restaurerades åren 1886-87 av 
Överintendentsämbetets arkitekt Fritz Eckert (se s. 
224). I kyrkorummet kläddes väggarna med pärl
spåntpanel, ett nytt innertak sattes upp, prediksto
len förminskades och det gamla altarstycket ersattes 
med ett nytt (fig. 2). Även exteriören omgestaltades 
kraftigt. Kyrkan fick istället för spån väggbeklädnad 
i form av liggande pärlspåntpanel, nya rektangulära 
fönster togs upp och panelen försågs med ett omfat
tande listverk och nya fönsterfoder. Som takbekläd
nad lades järnplåt istället för den skiffer som lagts 
tidigare under 1800-talet.

Men snart ansågs denna restaurering vara förål
drad. År 1913 tillsattes en restaureringskommitté 
och arkitekten Bror Almquist utarbetade ett förslag 
två år senare. Förslaget avsåg delvis en återrestaure- 
ring, där panelen på innerväggarna skulle ersättas 
med vitmålad puts, den gamla altaruppsatsen rekon
strueras och predikstolen »återställas«. Utvändigt 
skulle fasaden återigen förses med spån, men nu vit-
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fig 3. Lungsunds kyrka 1994. Efter Tor Engloos a ter restaurering 19 4 5 ttør sparen 
efter Fritz Eckerts ombyggnad nästan utraderade. Foto Henrik Lindblad 1994.

målade. Men förslaget var omdiskuterat; många för
samlingsmedlemmar ville att kyrkan skulle få ha 
kvar det utseende de var vana vid. Det uttrycktes 
t.o.m. en önskan till Byggnadsstyrelsen att arkitek
ten skulle bytas ut. Följaktligen avslogs förslaget på 
en kyrkostämma, trots att Almquist stöddes av sin 
arbetsgivare och riksantikvarien.

Under 1940-talet rekonstruerades dock altarupp- 
satsen i enlighet med Almquists planer och drygt tio 
år senare genomfördes en större restaurering utifrån 
ett modifierat förslag av Tor Engloo. Kyrkan blev 
vid detta tillfälle återrestaurerad. I kyrkorummet 
togs pärlspåntpanelen bort, orgelfasaden gjordes 
om och nya gavlar tillkom på bänkarna (fig. 3). 
Utvändigt försågs byggnaden med spånbeklädnad 
på väggar och tak. Förstukvistarna vid ingångarna 
revs, tornet höjdes och korsarmarnas sadeltak bygg
des om till valmade tak. Slutligen målades exteriö
ren röd. Byggnaden erinrade återigen om en karak
teristisk bergslagskyrka.

Ljusnarsbergs kyrka (se s. 211) hade på grund av 
ökande befolkning förändrats flera gånger före 
1800-talet. I början av 1830-talet hade folkmängden

ökat till ca 3000 personer och kyrkan ansågs bara 
rymma 1 200. Vid en biskopsvisitation togs frågan 
upp om kyrkan skulle utvidgas eller nybyggas. Följ
aktligen minskades underhållet, eftersom det inte 
ansågs nödvändigt att reparera en kyrka som ändå 
var för liten. Byggnaden förföll alltmer. Enligt Ljus
narsbergs krönika var åsynen av kyrkorummet vid 
1800-talets mitt nedslående: »Ett golv som gungar 
vid stegen, bänkar nästan svarta av smuts och ålder, 
ett trätak föreställande himmel, där icke blott mol
nen utan även själva valvet är sprucket i fogarne. Det 
hela liknade mera ett skjul än en kyrka.«

Under 1800-talets senare hälft började dock 
besöksfrekvensen i kyrkan att minska och nybygg- 
nadsplanerna skrinlädes. Åren 1891-92 verkställdes 
istället en omfattande restaurering, liksom i Lung- 
sund utförd av Fritz Eckert.

Kyrkorummet omgestaltades radikalt. Tak och 
väggar inkläddes med nya paneler. Altaruppsats, 
altarring och bänkar byttes ut. Det gamla valvet revs 
och nya öppna takstolar uppfördes under de äldre. 
Fönster och dörrar byttes ut och fick ny utformning. 
Interiören bemålades slutligen sparsamt med vegeta-
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fig 4. Ljusnarsbergs kyrka, nuvarande interiör. Fritz Eckerts omgestaltning av kyrkorum
met 1891-92 utsattes aldrig för någon återrestaurering. Kyrkorummet bör idag till de 
mest välbevarade kyrkointeriörerna från det sena 1800-talet. Foto Henrik Lindblad 1995.

dva slingor och liknande motiv, i övrigt dominerade 
tunt oljelaserade furuytor. Även exteriören förändra
des med nya snickerier, tak och väggbeklädnader.

Kyrkan har behållit detta utseende än idag. Av 
främst ekonomiska skäl utfördes aldrig senare pla
nerade återrestaureringar och kyrkorummet är nu
mera ett av de få helt intakta från 1890-talet (fig. 4).

I Övre Ulleruds kyrka påbörjades en restaure
ring, eller snarare renovering, i slutet av 1960-talet, 
med Carl Hampus Bergman som arkitekt (s. zzi). 
Kyrkan hade dessförinnan restaurerats ett flertal 
gånger från 1890 fram till 1940-talet. Ambitionen 
vid den senaste restaureringen var inte främst att 
återställa kyrkan till ett tidigare skick, utan att låta 
den präglas av samtiden. T. ex. gjordes ett nytt dörr
parti mellan vapenhuset och kyrkorummet med 
moderna glasdörrar. Sekelskiftets öppna kyrkbän
kar ersattes med en ny, stramt hållen bänkinredning 
med släta gavlar, som laserades i en markant röd
brun kulör (fig. 5).

Renoveringen av Övre Ulleruds kyrka var vä
sensskild från den restaurering av Nysunds kyrka

som skedde ungefär samtidigt (se s. 100). Arkitekt 
var Ove Hidemark (sedermera professor vid Konst
högskolans Arkitekturskola). Främst utfördes fram- 
tagning och konservering av vissa målningar samt 
ommålning av bänkar, dörrar och fönsteromfatt
ningar. De sistnämnda återfick den ursprungliga 
röda och bruna färgsättningen medan bänkarna 
nyströks med en blågrön färg. Utvändigt lades nya 
takspån, medan många av de gamla väggspånen 
kunde behållas.

FINLAND

I Finland inleddes mera omfattande restaureringar 
av träkyrkorna något senare än i Sverige. Under 
1870-90-talen är deras antal tämligen lika i bägge 
länderna. Detta förnyelseskede fortgick emellertid i 
Finland livligare än i Sverige ännu under 1900-talets 
tre första decennier. Nästan alla träkyrkor, som var 
i församlingarnas bruk fick gå genom mer eller min
dre grundliga åtgärder, som förändrade deras exte
riörer och interiörer.
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fig. 5. Övre Ulleruds kyrka, nuvarande interiör. Carl Hampus Bergmans restaure
ring 19651-71 gav iyoo-talets kyrkorum en viss modernistisk prägel. Foto Henrik 
Lindblad 1994.

Från och med 1870-talet planerades ombyggna
der och renoveringar av träkyrkorna oftast av läns- 
byggnadskontoren, som grundats på olika håll i lan
det och lydde under den centrala statliga byggnads- 
förvaltningen. Särskilt i trakten kring Åbo var det 
vanligt att man ersatte kyrkornas valv, som blivit 
missfärgade genom läckande tak, med nya. Upp- 
värmningsanordningar i form av ribbugnar till kyr
korna rekommenderades från och med 1880-talet 
starkt av kyrkans ledning vid biskops- och prostvi- 
sitationerna och medförde oftast en ompanelning av 
väggar och valv för att uppnå en bättre värmeisole
ring. Ofta byttes också den yttre brädfodringen, fön
stren förstorades och utrustades med dubbla glas. 
Därtill kunde kyrkorna förses med ny stenfot av 
regelbundet huggen granit och med tätare golv, med 
trossbotten. Avskaffandet av den fasta bänkdelning
en förde med sig öppna bänkar av ny typ. Kyrkor
nas renoveringar följde de gängse modestilarna för 
de olika epokerna: reducerad nyrenässans, nygotik, 
i en del fall förekom också drag av art nouveau och 
nationalromantik kring sekelskiftet 1900.

Renoveringarna på 1930-talet var vanligen en 
följd av att elektriskt ljus installerades i kyrkorna 
och av att kaminuppvärmningen ersattes med cen
tralvärme. Samtidigt försågs kyrkan ofta med en ny 
inredning med klassicerande detaljer och med deko
rations- eller ornamentmålningar. Träkyrkornas an
tikvariska värden beaktades bara i undantagsfall. I 
hela landet fanns ett fåtal arkitekter som förstod 
kyrkornas historiska betydelse och i sina renove
ringar försökte återställa deras försvunna eller över
målade skönhetsvärden.

Under 1950- och 1960-talen innebar restaure
ringarna i träkyrkorna att resultaten av 1800-talets 
renoveringar »förenklades« eller neutraliserades. 
Nya bänkar insattes eller de tidigare gjordes mera 
bekväma. En ny materialromantik favoriserade obe
handlat trä. Under en kort övergående period instal
lerades uppvärmning genom varmluftsinblåsning i 
många träkyrkor, vilket orsakade stora skador på 
vägg- och valvmålningar och äldre inventarier. En
dast vid några renoveringar kan man tala om res
taurering med antikvariska utgångspunkten. Res-
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taureringen av Lemi kyrka (se s. 64) är en av dem. 
Här uppmärksammades också belysningen, en fråga 
av största vikt för kyrkorummet, som vanligen ännu 
idag förbigås helt utan ambitioner.

Kyrkorenoveringarna under 1970- och 1980- 
talet ägnade mycket uppmärksamhet åt värmeeko
nomi och tilläggsisoleringar, som har förorsakat 
olika slags fuktproblem och i värsta fall golvsvamp. 
För tillfället är förnyelseskedet med dessa nyinstal
lationer närapå förbi, aktuella är ännu byggandet av 
sanitära utrymmen, bröllopsväntrum och till och 
med barnrum till de kyrkor som ännu saknar såda
na. Därtill kommer olika förändringar i kyrkorum
met enligt liturgireformer inom kyrkan. Det är ännu 
idag som för 70 år sedan, att man i samband med 
träkyrkor sällan kan tala om restaurering, d.v. s. en 
antikvarisk helhetssyn och uppfattning av själva 
byggnaden och dess skönhetsvärden.

Som exempel på restaurering av träkyrkor i Fin
land kan anföras renoveringen av Haukipudas kyrka 
i början av 1900-talet, som återspeglar myndigheter
nas ringa intresse för träkyrkornas arkitektur. Ater- 
restaureringen av Idensalmi kyrka på 1920-talet är 
antagligen den första i sitt slag. Samtidigt återspeglar 
den de olika stilidealens kortvarighet också inom den 
kyrkliga sektorn. Restaureringen av Ruovesi kyrka 
på 1970-talet visar, hur kyrkointeriören kan förbätt
ras, så att den innehåller förändringar från olika epo
ker, men samtidigt ger ett ursprungligt intryck.

Kyrkan i Haukipudas är en korskyrka med av
fasade yttre hörn, byggd år 1762 under ledning av 
byggmästaren Jakob Suonperä, antagligen en lärling 
till kyrkobyggaren Matts Honga, och invigd två år 
senare, efter att inredningen blivit fullbordad. Mika
el Toppelius, den mest kände kyrkomålaren i norra 
Österbotten, utförde under 1770-talet på kyrkans 
väggar och valv målningar med motiv ur Gamla och 
Nya testamentet. Under 1840-talet förstorades kyr
kans fönster och i de avfasade hörnen upptogs nya 
för att göra kyrkan ljusare.

På 1890-talet var kyrkan i behov av en repara
tion. Länsarkitekten i Uleåborg föreslog bl. a. att 
valven skulle rivas och ett nytt mellantak insättas. 
Renoveringen uppsköts emellertid på grund av dåli
ga tider. Ar 1898 beställde församlingen ett renove
ringsforslag av arkitekt Josef Stenbäck. Enligt hans 
förslag skulle kyrkan moderniseras både till det inre 
och det yttre. Kyrkan skulle utrustas med kaminer,
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fig. 6 (upptill). Haukipudas kyrka år 1899. Foto Josef 
Stenbäck, Museiverket.

fig. 7. Haukipudas kyrka efter renoveringen år 1908. 
Foto Nils Cleve, Museiverket.
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fig. 8. Haukipudas kyrka. I interiören är den ålderdomliga stämningen med målningar 
och ursprungliga byggnadsdelar väl bevarad. Foto P. O. 'Welin 1975, Museiverket.

väggar och valv panelbeslås och läktare skulle byg
gas i alla korsarmar. Arkitekten Stenbäck var den 
mest produktive förnyaren av träkyrkor under tiden 
1890-1920, han var samtidigt byggnadsentreprenör 
och kunde samma år ha fem-sex projekt under arbe
te. Därtill byggde han under denna tid 35 nya kyr
kor enligt egna ritningar.

Förslaget vann inte godkännande hos Arkeolo
giska kommissionen, Museiverkets företrädare. Den 
motsatte sig att Toppelius målningar skulle täckas 
över (fig. 8). På kommissionens hemställan bevilja
de Senaten medel för målningarnas restaurering och 
arkitekten Viktor Sucksdorff vid länsbyggnadskon- 
toret i Uleåborg uppgjorde ett nytt projekt för kyr
kans renovering. Exteriören förnyades bl. a. genom 
ett nytt tegeltak i nationalromantisk anda (fig. 6 och 
7). Kyrkans arkitektur i sig tillmättes inte något 
värde, målningarnas bevarande var det avgörande. 
Även Sucksdorff själv hörde till de arkitekter som 
upptäckt den karelska timmerbyggnads- och orna
menttraditionen kring sekelskiftet.

Den första återrestaureringen i Finland genom
fördes antagligen i Idensalmi kyrka (se s. 66). Kyr
kan från år 1779 hade grundligt förnyats med bl. a. 
helt nya valv på 1870-talet, enligt planer av tidens 
ledande nyrenässansarkitekt i Helsingfors, F. A. 
Sjöström. Från och med 1910-talet utförde arkitekt 
Stenbäck ett flertal förslag till kyrkans renovering. 
I dem ingick bl. a. inrättandet av en församlingssal 
i kyrkans östra del. Är 1925 började församlingen 
ställa sig tvivlande till planerna och efter överlägg
ningar med arkitekt Armas Lindgren, känd som 
talesman för träkyrkornas värden, överlämnades 
projekteringsarbetet till arkitekt Rafael Blomstedt.

Samtidigt pågick forskningsarbetet för att utar
beta en historik över församlingen. I detta samman
hang framgick, att kyrkan hade haft målningar av 
Mikael Toppelius. Man upptäckte också ett skiss till 
interiör från 1780-talet, som blev utgångspunkten 
till restaureringen. Under ledning av arkitekten 
Blomstedt restaurerades även kyrkan i Nykarleby 
(se s. 52), där tog man fram målningsdekoren, som
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under i8oo-talet var täckt av vitlimning, och den 
fasta inredningens ursprungliga färgskala.

Kyrkan i Ruovesi är en korskyrka med 24 hörn, 
uppförd under ledning av byggmästaren Matts 
Åkerblom åren 1777-78. Den första stora renove
ringen gjordes åren 1861-62, då en ny sakristia bygg
des till östra korsarmen, kyrkan försågs med läktare 
i södra, norra och västra korsarmen och fönstren 
förstorades. Värmekaminer anskaffades till kyrkan 
åren 1904-05, då också väggarna, valven och bind- 
bjälkarna fick spontad panel samt den gamla bänk
inredningen förnyades enligt arkitekt Josef Sten
bäcks ritningar. För interiörens nya färger ansvarade 
konstnären Akseli Gallen-Kallela, som hade flyttat 
till sin nya ödemarksateljé i Ruovesi (fig. 9).

Utgångspunkt för restaureringen åren 1976-78 
var som vanligt förnyandet av kyrkans värmesystem 
och elinstallationer. Den fick ny bärvidd tack vare 
träkyrkoforskaren professor Lars Pettersson, som 
några år tidigare hade hållit ett föredrag om kyrkans 
konsthistoriska bakgrund. Pettersson var född och 
uppvuxen i Ruovesi storsocken, vid Murole kanal. 
Tillsammans med honom och Museiverket gjorde 
arkitekten Heikki Elomaa planer, enligt vilka de 
spontade panelerna i valvet och bindbjälkarna av
lägsnades. Väggarnas panelning, de förstorade fön
stren, läktarna och inredningen från sekelskiftet 
lämnades kvar (fig. 10).

NORGE

Även de norska träkyrkorna från 1600- och 1700- 
talen har kontinuerligt moderniserats och förbätt
rats. Vid enstaka tillfällen har arbetena varit så 
omfattande att de i räkenskaperna beskrivits som 
»huvudreparationer«. Ett exempel är Holter kyrka i 
Akershus, från ca 1600, som 1697 försågs med för
höjda timmerväggar, nytt tak och ny takryttare. 
Arbetet utfördes av en lokal byggmästare som en 
kort tid före hade byggt en ny kyrka i trakten.

Särskilt omfattande blev ombyggnaderna under 
1800-talets senare hälft då många av träkyrkorna

fig. 9. Ruovesi kyrkas interiör i det skick som den fick 
i renoveringen på 1900-talets början. Foto Veijo Laine 
1971, Museiverket.
fig. ro. Ruovesi kyrka. Interiör efter renoveringen 
1977, då den sena spontbeklädnaden i valvet avlägs
nades. Foto P. O. Welin 1978, Museiverket.

revs till förmån för nya kyrkobyggnader. Då den 
gamla kyrkan behölls försökte man ofta modernise
ra den på olika sätt. Det var t. ex. vanligt att de små 
fönsteröppningarna med handblåst glas ersattes 
med stora fönster med klart glas. Även andra bygg
nadsdelar kunde bytas ut. I många kyrkor utforma
des dörrarna, den utvändiga beklädnaden och taken 
i enlighet med nygotikens och schweizerstilens ideal. 
De största förändringarna skedde likväl i kyrko
rummen, där timmerväggarna kläddes in med panel 
och de slutna bänkkvarteren ersattes med öppna 
bänkar. De gamla bänkarna byttes inte bara ut av 
estetiska skäl, utan också för att man med tiden upp
fattade den gamla bänkordningen, där varje gård 
hade sin fasta plats, som uttryck för en otidsenlig 
social orättvisa.

Oftast utfördes arbetena av lokala hantverkare. 
Troligen var det sådana som utförde de ombyggna
der Holter kyrka genomgick 1850 och 1877. Lång
huset utvidgades åt väster, fönster och dörrar förny
ades. Invändigt fodrades timmerväggarna med panel 
och takbjälkarna, vilka tidigare var synliga i kyrko
rummet, doldes av ett innertak. Samtidigt revs kors- 
armarna och bänkarna, liksom läktarna, byttes ut.

Under senare delen av 1800-talet började arki
tekterna göra sig hörda i Norge. Det var också de 
som utförde de första restaureringarna då kyrko
byggnaderna återfördes till mer eller mindre kända 
tidigare utformningar. Ett av de allra första exem
plen var »restaureringen« av den medeltida stavkyr
kan i Heddal i Telemark som utfördes under ledning 
av den danska arkitekten Johan Henrik Nebelong 
1849-50.

Åren omkring sekelskiftet inlemmades kyrko
byggnaderna från 1600- och 1700-talen i den anti
kvariska intressesfären. Detta fick så småningom be
tydelse för de ombyggnadsarbeten som utfördes i en 
mängd kyrkor. Ett annat exempel från Akershus är 
den timrade korskyrkan i Fenstad från 1703, som 
ombyggdes kraftigt 1863 och 1892. År 1930-34 res
taurerades interiören försiktigt av arkitekt Andreas 
Nygård och färgkonsulenten Domenico Erdmann. 
Den senare bistod också vid en lång rad motsvaran
de uppgifter i nära samarbete med riksantikvariens 
kontor, som inrättades 1912. Då större delen av inte
riören i Fenstad kyrka avlägsnats, försökte man 
betona den ålderdomliga karaktären genom att 
1863 års stora mittpostfönster ersattes av krysspost-
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fönster med små fönsterrutor. Takkonstruktionen 
från 1892 doldes av ett brädtunnvalv.

Första gången äldre norska kyrkobyggnader fick 
formellt skydd var i lagen om kyrkor och kyrkogår
dar från 1893, som stiftades efter att en rad stavkyr
kor rivits. Med 1905 års fornminneslag skyddades 
alla medeltida byggnader. Ar 1948 fick även träkyr
kor från 1600- och 1700-talen ett visst skydd genom 
att alla planerade ändringar av kyrkobyggnader äld
re än 90 år skulle föreläggas de antikvariska myn
digheterna. Som regel förbereddes och leddes arbe
tet av en arkitekt, som både hade de nödvändiga stil
historiska kunskaperna och kunde göra ett profes
sionellt ombyggnadsförslag. Många av tidens främ
sta arkitekter deltog i ombyggnaderna av kyrkorna. 
Även bland arkitekt Arnstein Arnebergs arbeten 
finns exempel på restaureringar av träkyrkor från 
1600- och 1700-talen. Omkring 1950 ledde hans 
kontor restaureringen av Strömsö kyrka i Drammen 
i Buskerud från 1667. År 1955 byggde arkitektkon
toret om Hakadal kyrka i Akershus, från ca 1600, 
på ett vis som harmonierade bättre med byggnadens 
ålder än det tidigare utseendet. Bl. a. avlägsnades ett 
sekundärt valv, som fästs på undersidan av takbjäl
karna, och nya bänkar sattes in i en modifierad 
1600-talsstil.

Ett genomgående inslag i de tidigare restaure
ringarna av de norska träkyrkorna från 1600- och 
1700-talen är att historicismen från 1800-talets 
senare hälft avlägsnades. Som ett exempel hade den 
timrade korskyrkan i Vatnås i Buskerud, uppförd ca 
1660, blivit delvis ombyggd under 1870-talet. Bl. a. 
hade korskranket tagits ned och den slutna bänkin
redningen ersatts med öppna bänkar. Nederdelen av 
timmerväggarnas dekorationerna hade målats över 
i en ljus färg (fig 11). Åren 1947-48 restaurerades 
kyrkan, varvid korskranket och målningarna på 
timmerväggarna rekonstruerades. Predikstolen flyt
tades till sin förra plats på södra sidan av koröpp
ningen och bänkarna fick nya sidostycken i gammal 
stil (fig. 12).

I översikten s. 72 ff finns flera exempel på detta 
händelseförlopp. Hamre kyrka (s. 74) i Hordaland 
från ca 1640 byggdes om 1867 och 1879 och restau
rerades 1945-49. Ålhus kyrka (s. 92) i Sogn og Fjor
dane från 1795 byggdes om under i860- och 1870- 
talen och restaurerades 1947-51. Rennebu kyrka (s. 
80) i Sør-Trøndelag från 1669, ombyggdes 1873-81

och åren omkring sekelskiftet 1900. Åren 1948-52 
restaurerades kyrkan åter till det antagna ursprung
liga utseendet. Velfjord kyrka (s. 78 och fig. 1) i 
Nordland från 1674, byggdes om 1885-86 och res
taurerades 1969-74. Även Torsken kyrka (s. 90) i 
Troms från 1784, ombyggdes under 1860-talet. 
Under 1930-talet fanns det planer på att restaurera 
kyrkan, men arbetet genomfördes inte förrän 1967.

Fram till i960- och 1970-talen utfördes restaure
ringar av norska kyrkobyggnader ofta som återför
anden till de ursprungliga utformningarna, eller som 
ombyggnader anpassade till denna period. Ett nytt 
inslag under de sista åren är en strävan efter att alla 
delar av byggnadens historia skall markeras, i enlig
het med det internationella s.k. Venedig-fördragets 
riktlinjer för iståndsättande av antikvariskt värde
full bebyggelse. Ett exempel i översikten är Flosta 
kyrka (s. 94) i Aust-Agder. Ursprungligen var detta 
en timrad salkyrka, vilken i stort sett förefaller ha 
blivit nybyggd 1632. År 1747 utvidgades den till en 
timrad korskyrka. År 1864 utvidgades den östra 
korsarmen betydligt och kyrkan ombyggdes full
ständigt i schweizerstil (fig. 13). Kyrkan res
taurerades 1976-77 under ledning av arkitekterna 
Drange & Aansen i nära samarbete med Riksantik
varien (fig. 14). I arbetet lades vikt vid alla delar av 
kyrkans historia, också vid det som utförts under 
1800-talets senare del - vilket idag givits den positi
va beteckningen historism.

Lagskyddet av efterreformatorisk bebyggelse har 
i Norge hittills begränsats till profana byggnader. En 
ändring av denna praxis är under arbete, i och med 
att man också önskar skydda ett urval av särskilt 
värdefulla efterreformatoriska kyrkobyggnader. Det 
kan antas att detta kommer att gälla så gott som 
samtliga träkyrkor från 1600- och 1700-talen. Av
sikten med fredandet är inte bara att man vill beva-

FiG. ii. Vatnås kyrka i Buskerud uppfördes ca. 1660. 
Under 187o-talet byggdes kyrkan om. Predikstolen 
flyttades till norra sidan av koret. Korskranket togs ned, 
den slutna bänkinredningen ersattes med öppna bänkar 
och dekorationer på timmerväggarna målades över.
Foto Bugge 1930, Riksantikvaren.
fig. 12. Vatnås kyrka efter restaureringen 1947-48. 
Väggmålningarna och korskranket har rekonstruerats. 
Predikstolen har återförts till södra sidan av kor öpp
ningen och bänkarna har fått nya sidostycken i gammal 
stil. Foto Teigen 1948, Riksantikvaren. Jfr s. 191.
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fig. 13. Flosta kyrka i Aust-Agder var ursprungligen en timrad salkyrka som förefal
ler ha varit närmast nybyggd 1632. Ett torn tillbyggdes i väster 1735. År 1747 bygg
des kyrkan om till en timrad korskyrka varvid koret flyttades till den norra korsar- 
men. År 1864 ersattes den östra korsarmen av ett nytt timrat kor. Samtidigt målades 
timmerväggarna i en ljus färg. Foto O. Johansen 1974, Riksantikvaren.

ra de äldsta delarna av de enskilda kyrkobyggna
derna, utan också att man vill kunna styra utveck
lingen i riktning mot restaureringar efter moderna 
principer.

SLUTORD

Som torde ha framgått har utvecklingen varit snar
lik i de tre nordiska länderna. Träkyrkorna utsattes 
för genomgripande förändringar vid sekelskiftet, 
för att sedan återrestaureras decennierna omkring 
1950-talet. Efter i960 har restaureringarna varit mer 
antikvariskt präglade, dock med många inslag av 
tekniska nyinstallationer. Avgörande faktorer som 
styrt förändringen har varit: byggnadsmaterialets 
och timmerkonstruktionens speciella karaktär, nya

praktiska och liturgiska funktioner, samt de skiftan
de restaureringsidealen och den varierande synen på 
träkyrkorna som arkitektoniska monument.

I stora drag följer restaureringarna också den 
internationella restaureringsideologins utveckling, 
men med viss eftersläpning och med förbehållet att 
det inte handlar om några paradbyggnader eller ka
tedraler, utan förhållandevis små och folkligt präg
lade sockenkyrkor.

En liten men dock betydelsefull skillnad är an
vändandet av ordet restaurering i de tre länderna. 
Den riktiga betydelsen är återställande till ursprung
ligt skick och så används ordet fortfarande i Norge. 
Men i Finland och Sverige brukas termen numera för 
i stort sett varje arkitektoniskt medveten förändring 
av en kyrka eller annan historisk byggnad.
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fig. 14. Ylöstä kyrka efter restaureringen 1976-77. Koret flyttades tillbaka till den 
norra korsarmen, och inventarierna rekonstruerades efter bevarade delar och spår i 
byggnaden. Också de tidigare målade dekorationerna på timmerväggarna och i taket 
är rekonstruerade. Foto T. Holter 1978, Riksantikvaren.
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Summary

At least a thousand wooden churches were built in 
the conifer regions of Norway, Sweden and Finland 
between 1600 and 1800. As many as half of them are 
still extant: 172 in Norway, 192 in Sweden and 139 
in Finland (map p. 18). Church building in Finland 
and Norway was entirely dominated by wooden 
churches during this period, whereas in Sweden as a 
whole more stone churches than wooden ones were 
built, though not in such heavily forested regions as 
Norrland and Bergslagen.

During the 20th century, scholars in the three 
countries have devoted several studies to these 
wooden churches, but there has been no compre
hensive, comparative Nordic overview. Far more 
has been written about the medieval stave churches 
of Norway, and about the secular, vernacular tradi
tion of timber building in the Nordic area.

“Nordic Wooden Church Architecture in the 
17th and 18th Centuries” is the title of a project 
launched in 1994 with the aim of improving the state 
of knowledge concerning, and the level of interest in, 
this neglected category of churches. Scholars associ
ated with the National Heritage Boards in Finland, 
Norway and Sweden, working with the Finlands 
Kyrkor, Norges Kirker and Sveriges Kyrkor church 
inventories - together with project-contracted re
searchers and experts, have spent three years inven
torying the stock and studying various aspects of it. 
The results ofthat project are presented here. Many 
of the topics addressed will require further research 
and closer investigation, and one of the aims of the 
project is to inspire further studies.

This volume begins with two introductory chap

ters (pp. 10-33 )i placing the wooden churches of the 
Nordic countries in their historical and art-histori
cal context. The next chapter (pp. 34-41) contains a 
general enumeration, in maps and diagrams, of all 
wooden churches in Norway, Sweden and Finland. 
An account is given of the many churches which 
have burned down or been demolished through the 
centuries. It is followed by a catalogue section (pp. 
44-121), a presentation of 12 examples from each of 
the three countries, selected so as to include both the 
commonplace and the unique.

Next come seven thematic studies, showing the 
technical procedure whereby the often very ad
vanced spatial configurations (pp. 122-145) and the 
complicated structures of roof trusses, towers and 
spires (pp. 146-169) were achieved. The technical 
analyses are elucidated by means of a large number 
of measured drawings and explanatory sketches of 
detailing and building components, specially com
missioned for this project. The diffusion and use of 
the different floor plans are analysed (pp. 170-187), 
post-Reformation church furnishings are described 
by means of Norwegian examples (pp. 188-195) and 
an account is given of the various exciting belfry 
designs (pp. 196-205).

A description is also given of the development of 
wooden church architecture in a limited region of 
Sweden, namely Bergslagen, which had both Finnish 
and Norwegian contacts (pp. 206-227). In this 
rapidly expanding mining region, with its large 
Finnish immigrant population, 60 or more churches 
were built between 1600 and 1800, of which 32 have 
survived. These churches were extended, often
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through the addition of transepts, as their parishes 
became more populous. The final thematic study 
reviews the antiquarian treatment of Nordic wood
en churches in our own age (pp. 228-241). Follow
ing a wave of quite comprehensive changes during 
the closing years of the 19th century, efforts have 
been made ever since the 1920s to restore the church
es to what has been thought to be their pristine 
appearance.

A NORDIC WOODEN ARCHITECTURE 

Can one speak of a homogeneous Nordic wooden 
church architecture during the two centuries after 
1600? Climate and natural conditions, a similar tra
dition of building, rooted in medieval times, and 
close contacts between neighbouring countries pro
vide the point of departure for a building tradition 
with features in common. The eminent Norwegian 
stave church technique dominated church building 
in Norway in the Middle Ages, but was gradually 
superseded in the 16th century by the horizontal 
timbering technique. In Sweden both stave and log 
techniques were used in medieval wooden church
es, and from the 16th century log timbering pre
dominated. In Finland the wooden churches seem to 
have been built exclusively in log technique from 
medieval times. Medieval wooden churches survive 
in both Norway and Sweden, but not in Finland, 
where, however, they did exist.

Churches in Eastern Europe are built of round 
timber with visible corner jointings and no board
ing, and at the beginning of the period this was also 
the practice in most parts of northern Norway-Swe- 
den-Finland. In the southernmost parts and, gradu
ally, everywhere in the Nordic area, the logs were 
hewn on two sides or, more commonly, square- 
hewn. In contrast to Eastern Europe, however, the 
logs in the Nordic countries were fitted together by 
means of a groove in the underside that makes them 
ride upon each other, pressed tightly together by the 
weight of the structure. Whereas dwelling houses 
and outbuildings were conspicuously corner-joint
ed, in the case of churches an effort was made, right 
from the beginning, to conceal the corner jointing, 
by means of dovetailing. Later, when water-powered 
saws made it possible to produce cheap planks, pan
elling was used to conceal the joints and the log wall.

This represented a close approximation to the con
temporary art of building in stone, the ideal for more 
prestigious buildings.

Ever since medieval times, skilled carpenters had 
also worked on stone buildings, erecting towers and 
roof trusses. The interplay between the different 
requirements and characteristics of building in stone 
and in timber gave rise during the 17th century to a 
technique of timber construction made both impres
sive and fascinating by its wealth of variety and zest 
for experimentation. Each individual master builder 
seems to have devised his own solution to the many 
structural problems involved. While timber dwelling 
houses and outbuildings could be quite similarly con
structed from one generation to another, due to the 
relative simplicity of the task, church-builders were 
faced with challenges of quite a different order. There 
have been many small churches resembling humble 
cottages, but as the parish grew people preferred to 
have a more expensive church - lofty, spacious and 
with towers and arches. Much of the project has been 
devoted to analysing these problems and solutions, 
about which little has previously been known.

THREE NORDIC COUNTRIES - 
SIMILARITIES AND DISSIMILARITIES

The basic features of timbering technique entitle us 
to speak of a unified Nordic culture of wooden 
church architecture, distinct from other traditions in 
Eastern Europe and Russia. But within this tradition 
of building there are many variations. There are dif
ferences between Norway on the one hand and Swe- 
den-Finland on the other, and also between internal 
regions. And there are great changes with the pass
ing of time. Norway during this period belonged to 
Denmark, a kingdom separate from, and often at 
war with, the other Nordic kingdom, Sweden, of 
which Finland formed an integral part until 1809. In 
the Northern European power struggle during these 
turbulent centuries, the threat from Russia in the 
east was ever-present. Sweden-Finland was ravaged 
by Russian troops on several occasions.

In both the Nordic kingdoms, the Reformation 
was introduced on similar lines in the 1530s. The 
century was turbulent in many ways, politically and 
culturally. It led to a distinct hiatus in church build
ing. It was not until about 1600 that the building and

SUMMARY 243



furnishing of churches began to pick up again, par
allel to population growth and the formation of new 
parishes, especially in the emergent mining and man
ufacturing communities. Ecclesiastical directions 
were promulgated for the guidance of parishioners 
building churches, but during the first half of the 
17th century most such enterprises were based on 
the local, popular tradition of craftsmanship. In 
many parts of Norway this remained true for prac
tically the whole period, the 18th century included, 
while in Sweden-Finland the Crown made increas
ing efforts to control and develop church building 
through the Office of the Surveyor General (Over- 
intendentsämbetet), set up in 1697, which acquired 
control of church building through various Ordi
nances promulgated from 1759 onwards. No such 
control occurred in Norway, though a national 
Inspector of Churches was appointed, with certain 
powers, from the 1660s onwards

Freedom from government interference may 
serve to explain why wooden church building in 
Norway comes far closer to contemporary vernacu
lar building than in Sweden-Finland, using simpler 
structural solutions, and also why such clear region
al characteristics are to be found in Norway. The 
church interior derived its festive and solemn char
acter, not so much from the shape of the interior, 
which was plain enough, but from the copious paint
ed decorations and the furnishings. Similarly, in 
Norway it is the tall spire or the ridge turret that, 
externally, usually proclaims the ecclesiastical status 
of the building, rather than any impressive architec
ture. Towers and roof turrets carry the bells. De
tached belfries are found in Norway, but they are 
simpler than the elaborate, imaginative belfry archi
tecture of Sweden-Finland.

Given a strong local tradition of building, borne 
up by local carpenters and master builders, it was 
natural that areas of uniform building practice 
should develop. One can distinguish areas dominat
ed by simple churches with a rectangular nave and a 
more narrow chancel on the west-coast of Southern 
Norway, while cruciform churches are commonest 
in the inner areas and in the middle part of the coun
try. Norway is alone in having applied the Y-plan to 
ten or more churches. This layout is probably 
derived from Protestant churches in Germany. Ger
man immigrants may have brought the idea with

them, an idea based on the segregation of men and 
women in different parts of the church, with the 
chancel forming the third stroke of the Y. In several 
places the type of layout and the size of the church 
co-vary with demographic developments, but this is 
not everywhere the case, and more factors will have 
to be looked for in order for the regional pattern to 
be made perfectly clear.

Clear regional characteristics are less readily 
identifiable in Sweden-Finland. Certain regions - 
such as Bergslagen and Upper Norrland in Sweden 
and Österbotten in Finland - make a uniform im
pression, while the rest of the country is more het
erogeneous, exemplifying many different types of 
church. The typical Bergslagen church in Central 
Sweden is a cruciform church, often with both roofs 
and walls shingled, tarred or painted red and with 
local iron used for such detailing as wall ties, thresh
olds, grave slabs and decorative wrought ironwork. 
Shingling, especially of walls, is far less common in 
the other two countries.

Builders in Sweden-Finland seem often to have 
covered larger territories than in Norway. They 
obtained assignments in many different provinces, 
taking their distinctive techniques and vocabularies 
with them. During the 18 th century, the efforts made 
by the Office of the Surveyor General to achieve co
ordination and control also furthered the spread of 
a more uniform building ideal throughout the king
dom. Even if the local builders did not always bow 
to the dictates of Stockholm, they were influenced, 
to a greater or lesser degree, by official propaganda 
in favour of academic training and classical rules. 
Several of the leading master builders in the 
provinces rounded off their training by studying for 
a few years at the Royal Academy of Fine Arts in 
Stockholm.

The span of competence appears to have been 
wider in Sweden-Finland than in Norway. Technical 
difficulties of various kinds were overcome by a 
process of trial and error. In Sweden especially, there 
are many instances of ill-considered structures 
where loads and tensile forces have been miscalcu
lated and corrections have had to be made subse
quently by adding tie beams and tie bars, rails and 
reinforcements. In such churches, the interior pro
portions may often seem discordant and the detail
ing awkward, and yet innocently genuine.
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But there are also examples, above all in Finland, 
though in Norway and Sweden as well, of quite inge
nious solutions where the concept of the finished 
interior must have been very carefully worked out 
and the construction phase must have been preceded 
by prolonged experimentation. One’s respect for the 
craftsmanship is not lessened by consideration of the 
implements and technical aids which were available. 
These were essentially the same as had been in use in 
the Nordic area ever since medieval times: a number 
of axes, planes, chisels, augers and knives, together 
with set-squares, plumb-lines, compasses and simple 
cranes and hoisting devices. Saws were rarely used. 
Spires and belfries could only be erected with the aid 
of simple cranes and winches. The diversity of indi
vidual solutions affords a fascinating insight into the 
building technology of the period. The feeling of 
proximity to the craftsmen of the age is strengthened 
by close-up studies of the woodworking, with the 
traces left by tools and marking. It is interesting to 
note that the craftsmanship, especially of such hid
den sections as roof trusses, displays greater care and 
precision during the 17th than in the 18th century, 
when finish and detailing could often be slapdash.

THE TECHNICAL CHALLENGES 
OF BUILDING WITH WOOD

What did the carpenter have to be capable of in 
order to make a success of building a church? Build
ing well in wood demands a highly developed 
knowledge of the material. It dries and shrinks, the 
beam can twist, it is heavy and hard to lift, but easy 
to work and shape with an axe. Timbers more than 
10 metres long are virtually impossible to manhan
dle, and log lengths of between 8 and 10 metres are 
the module commonly used. A room measuring 10 
x 8 m. is stabilised by its four corner jointings. For a 
long wall, the timbers have to be joined together and 
the wall stiffened. This can be done by inserting a 
block pillar, i.e. a corner-jointed pillar - an anti
quated design occurring in Finland and the far north 
of Sweden. Stabilisation could also be achieved with 
rails or “ swords ” - beams raised on either side of the 
join and linked together with tie bars: a rigid struc
ture which has the disadvantage of impeding the nat
ural subsidence of the timbers and is thus liable to 
cause chinks in between them.

Joined timbers of this kind occur in smaller 
churches with a rectangular floor plan - but at an 
early stage of things the natural resource of corner
jointing was used instead to improve the stability of 
the structure: the chancel was made triangular or the 
whole church built as a long, narrow octagon, which 
meant greater length and more corner joints. Still 
more corner joints are achieved with a cruciform 
layout, and two such layouts combined give no 
fewer than 24 corner joints. Complicated layouts of 
this kind were employed above all in Finland. The 
cruciform layout also has the advantage of provid
ing the congregation with plenty of seating space, 
both at floor level and in galleries. Seen from the out
side, the cruciform church makes a stately impres
sion, standing out clearly from the secular buildings 
and appropriately surmounted by a tower or a roof 
turret over the central crossing. Even with large 
dimensions, the span over the central crossing re
mains manageable. In cases where the inner corners 
have been bevelled and the central crossing made 
octagonal, pillars have generally had to be substi
tuted for the corner joints.

The assembly of the church presented difficulties, 
especially as regards the transition from wall to roof 
and vaulting. The uppermost course of timbers does 
not afford the same possibilities of anchorage as 
masonry. If the interior is to be vaulted, and if in 
addition the transept vaults are to meet in the cen
tral crossing, intricate, Gothic-type roof trusses are 
called for. Roof load and side thrust have to be trans
mitted from the roof truss to the wall without desta
bilising the latter. The most elegant solution is the 
Finnish one, using extra wall plates on the inside to 
balance the forces. Tie beams, however, are often 
needed over the central crossing as an extra safe
guard, and they figure in the majority of cruciform 
churches.

Further challenges were encountered when tow
ers and roof turrets were to be erected on the roof 
above the central crossing. Failing vertical supports 
in the form of corner joints or pillars, the tower had 
to be carried and secured in the roof trusses and the 
latter securely relieved. There were extra stresses 
involved if the tower contained bells. The Norwe
gians became outstandingly proficient in overcom
ing these problems. In Finland, where the spans over 
the central crossing are boldest, the towers over the
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Central crossing are as a rule purely decorative: the 
swinging of bells would have jeopardised the whole 
structure.

The cruciform church became a popular solu
tion, attractively shaped, spacious and stable. Many 
rectangular and octagonal churches in need of 
enlargement were given transepts and their shape 
thus altered. Secondary cruciform churches of this 
kind occur in all three countries, and there are many 
examples in Bergslagen, where church enlargements 
were impelled by rapid population growth.

The cruciform layout, known from the Middle 
Ages, was common in the stone churches of the 
Baroque and was in early use in the Calvinist church
es of Holland, which set the pattern of metropolitan 
churches during Sweden’s “Age of Greatness”, and 
especially that of Katarina (St Catherine’s) Church 
in Stockholm, built in the 1640s. Many scholars 
have considered Katarina to be an important model 
for the cruciform wooden churches of Sweden and 
Finland. The octagonal type, too, probably has 
Calvinist antecedents and would seem by all ac
counts to have come to the Nordic area with Wal
loon ironmasters in the 17th century.

Timber is a delicate, vulnerable material, and 
many wooden buildings from past ages have decayed 
and vanished. And yet a surprisingly large number of 
our Nordic wooden churches from the 17th and 18th

centuries remain, testifying to the local architectural 
tradition in all its beauty and abundance. The Nordic 
family of wooden churches forms a motley collec
tion, ranging from small, plain rectangular churches 
to large, complicated cruciform ones. Even so, we 
find clearly distinguishable, specifically Nordic traits 
in the careful treatment of materials, the moderate, 
judiciously balanced proportions and the restrained 
decoration. The project studies have above all shown 
what an exceedingly interesting and important body 
of source material the structures of these wooden 
churches amount to, not least the hidden, inaccessi
ble parts of the frame, roof trusses and tower. Often 
these are unaffected by latter-day alterations and still 
show traces of the work of hands and tools. It is 
important that this valuable material for the history 
of technology and building should be studied and 
recorded, and protected from unsympathetic, ignor
ant interference, and that the knowledge thus gained 
should be fed back into the care and maintenance of 
the indispensable cultural heritage which the wood
en churches of the Nordic countries represent. We 
have much to learn from these churches concerning 
the creation of beautiful and functional buildings 
from the natural material that is wood.

Translation by Roger Tanner, 
Ordväxlingen, Stockholm
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Yhteenveto

Norjan, Ruotsin ja Suomen havumetsävyöhykkeel
lä rakennettiin vuosien 1600 ja 1800 välisenä aika
na ainakin 1000 puukirkkoa. Niistä on säilynyt vä
hän yli puolet, 17z kirkkoa Norjassa, 19z Ruotsissa 
ja 139 Suomessa. Norjassa ja Suomessa rakennettiin 
1600- ja 1700-luvuilla lähes kaikki uudet kirkot 
puusta, Ruotsissa sen sijaan tehtiin koko maata aja
tellen enemmän kivi- kuin puukirkkoja, poikkeuk
sen muodostavat kuitenkin Norrlannin ja Bergsla- 
genin metsäseudut.

Norjalaiset, ruotsalaiset ja suomalaiset tutkijat 
ovat 1900-luvulla tehneet useita tutkimuksia puu
kirkoista, mutta yhteispohjoismainen vertaileva 
yleiskatsaus on toistaiseksi vielä puuttunut. Keskiai
kaisista norjalaisista sauvakirkoista ja näyttävistä 
itäeurooppalaisista sipulikupolikirkoista, jopa kan- 
sanrakentamisesta Pohjoismaissa on kirjoitettu huo
mattavasti enemmän kuin 1600- ja 1700-lukujen 
puukirkoista. Suomessa teki Heikki Klemetti puu
kirkot ja niiden rakennusmestarit tunnetuksi jo 19ZO- 
luvulla. Hänen jälkeensä on Lars Pettersson 1940- 
luvun lopulta alkaen julkaissut lukuisia tutkimuksia 
1600- ja 1700-lukujen puukirkoista, mutta pääosil
taan suomenkielisinä ne eivät ole saavuttaneet poh
joismaista lukijakuntaa. Erityisesti pohjalainen tuki- 
pilarikirkko, pohjalainen renessanssitapuli sekä ris
tikirkkojen varhaisvaiheet ja niiden eri tyypit ovat 
olleet hänen tutkimustensa kohteina.

Pohjoismaista puukirkkorakentamista 1600- ja 
1700-luvuilla käsittelevä projekti käynnistyi vuonna 
1994. Sen tavoitteena on ollut tietojen lisääminen 
niin oman kuin naapurimaidenkin puukirkoista 
sekä mielenkiinnon kasvattaminen tätä Ruotsissa ja

Norjassa lähes unohdettua kirkkokategoriaa koh
taan. Projektiin ovat osallistuneet Norjan, Ruotsin 
ja Suomen antikvaaristen keskusvirastojen edusta
jien lisäksi myös muita kirkkotutkijoita ja asiantun
tijoita, jotka ovat kolmen vuoden aikana perehty
neet 1600- ja 1700-lukujen kirkkokuntaan ja lähes
tyneet sitä eri näkökulmista. Kuten julkaisun esitte
lemistä projektin tuloksista käy ilmi, vaativat monet 
kysymykset vielä selvittämistä; projektin tavoittee
na on myös ollut lisätutkimuksiin innostaminen.

Julkaisu on jäsennetty siten, että kahdessa joh
dantoluvussa puukirkot sijoitetaan laajempaan tai
dehistorialliseen ja historialliseen yhteyteensä. Lu
vussa kolme luodaan karttojen ja kaaviokuvien 
avulla vuosikymmenittäin etenevä katsaus Norjan, 
Ruotsin ja Suomen 1600- ja 1700-lukujen puukir
koista. Mukana ovat myös palaneet ja puretut kir
kot. Yleisesitysten päätteeksi (luku 4) on 36 esi
merkkiä pohjoismaisista puukirkoista. Norjasta, 
Ruotsista ja Suomesta on kustakin valittu rz edus
tavaa kirkkoa kuvaamaan maalle luonteenomaista 
ja tyypillistä puukirkkorakentamista.

Tämän jälkeen seuraavissa projektiin liittyneissä 
erillistutkimuksissa kerrotaan, kuinka kirkkojen 
usein hyvinkin edistyneet tilakokonaisuudet ovat 
teknisesti olleet mahdollista toteuttaa (luku 5) ja 
millaisia ovat niiden kattotuolien, tornien ja tornin- 
huippujen monimutkaiset rakenteet (luku 6). Tekni
siä analyyseja selventävät lukuisat projektia varten 
tehdyt mittapiirustukset sekä yksityiskohtien ja 
rakennusosien periaatepiirrokset. Kirkkojen pohja- 
kaavamuotoja ja niiden levinneisyyttä sekä kirk
kosalin reformaation jälkeistä sisustusta kuvataan
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ensisijaisesti norjalaisten esimerkkien valossa (luvut 
7 ja 8). Kirkkotarhojen erilaisista, hyvinkin mieliku
vituksellisista kellotapuleista kerrotaan luvussa 9.

Maantieteellisisesti yhtenäisen alueen puukirk- 
korakentamista lähestytään Ruotsin Bergslagenista 
käsin (luku 10). Tällä nopeasti kehittyneellä ruukki- 
alueella, jolla oli paljon yhteyksiä Suomeen ja Nor
jaan, tehtiin vuosien 1600-1800 välisenä aikana 
kuutisenkymmentä puukirkkoa, joista 32 on säily
nyt. Kirkkoja myös laajennettiin seurakuntien kas
vun myötä. Viimeinen aiheenmukaisista tutkimuk
sista on nykyaikaan ulottuva katsaus puukirkkojen 
korjauksista ja antikvaarisesta huolenpidosta (luku 
11). Kirkkoihin alettiin 1800-luvun lopulla tehtyjen 
huomattavien muutosten jälkeen palauttaa 1920- 
luvulta lähtien niiden edellisissä korjauksissa ka
donnutta ulkonäköä ja tunnelmaa.

POHJOISMAINEN PUURAKENNUSTAIDE 

Voidaanko puhua yhtenäisestä pohjoismaisesta puu- 
rakennustaiteesta 1600- ja 1700-luvuilla? Saman
kaltaiset lähtökohdat rakennuskulttuurille antavat 
ilmasto ja luonnonolosuhteet, keskiajalle ulottuva 
rakennustraditio sekä yhteiskunnalliset elinolot ja 
tiheät naapurikontaktit. Korkeatasoinen norjalai
nen sauvakirkkotekniikka oli luonut hyvän käsityö
mäisen perustan puukirkkorakentamiselle, mutta 
tästä rakentamistavasta siirryttiin vähitellen 1500- 
luvulla lamasalvostekniikkaan, joka kehittyi samo
jen periaatteiden mukaan kaikissa kolmessa maassa 
ja joka kattoi lähes kaiken rakentamisen. Keskiai
kaisia puukirkkoja on säilynyt Norjassa ja Ruotsis
sa, muttei Suomessa, jossa niitä kuitenkin on myös 
ollut. Puurakentamisessa oli paljon keskiajalta periy
tyvää, reformaation jälkeen mukaan tuli myös muu
toksia ja uudistuksia.

Hirret piiluttiin joko kahdelta sivulta tai vielä 
tavallisemmin kaikilta neljältä sivulta. Jotta hirsisei
nästä saatiin tiivis hakattiin hirren alareunaan terä
vät umpivaraukset. Kun asuin- ja talousrakennuk
sissa käytettiin pitkänurkkia, salvottiin kirkot jo 
alusta alkaen sileille lukkonurkille tai nurkat suojat
tiin laudoituksella.Tällä tavoin lähestyttiin saman
aikaista kivikirkkoarkkitehtuuria, joka usein olikin 
puurakentamisen esikuvana.

Taitavia kirvesmiehiä tarvittiin jo keskiajan kivi
rakennuksissa tornien ja kattotuolien tekemisessä.

Kivi- ja hirsirakennusten erilaisten vaatimusten väli
sessä vuorovaikutuksessa kehittyi 1600-luvulla hir- 
sitekniikka, joka yhä edelleen kiehtoo monimuo
toisuudessaan ja kokeilunhalussaan. Jokainen raken
nusmestari tuntuu ratkaisseen monet rakenteelliset 
ongelmat omalla kokemuksellaan. Kun asuin- ja 
ulkorakennukset voitiin suhteellisen yksinkertaisina 
salvoa lähes samalla tavalla useiden sukupolvien 
aikana, joutuivat rakennusmestarit kirkkojen raken
tamisessa aivan toisenlaisten haasteiden eteen. Mo
net pienet kappelit muistuttavat toki vaatimattomia 
talonpoikaistupia, mutta seurakunnan kasvaessa 
haluttiin näyttävämpi kirkko, korkea ja tilava, hol
vattu ja tornillinen. Puukirkkoprojekti onkin erityi
sesti keskittynyt analysoimaan näitä aiemmin vain 
vähän tunnettuja ongelmia ja ratkaisuja.

KOLME POHJOISTA MAATA - 
SAMANLAISUUKSIA JA EROAVUUKSIA

Lamasalvostekniikan peruspiirteet oikeuttavat pu
humaan yhtenäisestä pohjoismaisesta puukirkko- 
kulttuurista. Se eroaa ratkaisevasti itä-eurooppalai- 
sesta tai venäläisestä, jossa puukirkot rakennettiin 
pitkänurkkaisina pyöröhirrestä. Mutta pohjoismai
sessa rakennuskulttuurissakin on eroavuuksia. Niitä 
esiintyy toisaalta Norjan ja toisaalta Ruotsi-Suomen 
välillä, mutta myös maiden sisällä. 1600- ja 1700- 
lukujen historialliset muutokset olivat suuret. Norja 
kuului Tanskaan ja oli usein sodassa Ruotsin kans
sa, jonka integroituna osana Suomi puolestaan oli 
vuoteen 1809 saakka. Pohjois-eurooppalaisessa val
takamppailussa näiden rauhattomien vuosisatojen 
aikana oli uhka Venäjältä tuntuva. Useaan kertaan 
tekivät venäläiset joukot tuhojaan, jotka eniten vai
kuttivat Suomen oloihin.

Uskonpuhdistus toteutettiin molemmissa val
tioissa lähes samalla tavalla ja se aiheutti jyrkän kat
kon kirkkojen rakentamisessa. Vasta vuoden 1600 
paikkeilla alkoi kirkkojen rakentaminen ja sisusta
minen saada uudelleen vauhtia väestönlisäyksen ja 
vastaperustettujen uusien seurakuntien myötä, var
sinkin kasvavilla ruukkiseuduilla, mutta myös suur
ten emäseurakuntien takamailla. Pitäjän kirkonra- 
kentamiselle oli annettu ohjeita, mutta vielä 1600- 
luvun alkupuoliskolla lähdettiin pääasiassa paikal
lisesta käsityöläisperinteestä. Norjassa tämä päti 
pääpiirteissään jopa koko 1700-luvun, kun taas
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Ruotsi-Suomessa kirkonrakentamista yritettiin oh
jata ja kehittää enenevässä määrin kruunun taholta. 
Vuonna 1697 järjestetty Yli-intendenttivirasto sai 
erilaisten säädösten kautta vuodesta 1759 valvoak
seen kirkonrakentamista. Mitään vastaavanlaista 
ohjausjärjestelmää ei ollut Norjassa, vaikka sinne 
oli jo 1600-luvulla asetettu tietyt valtuudet omannut 
valtiollinen kirkkotarkastaja.

Esivallan valvonnan puuttuminen selittäneekin 
osaltaan sen, miksi norjalainen puukirkkotaide yk- 
sinkertaisempine rakennusteknisine ratkaisuineen 
on lähempänä samanaikaista kansanrakentamista 
sekä siinä esiintyviä selkeitä alueellisia erityispiirtei
tä. Näitä kansanomaisia piirteitä on esimerkiksi 
tasakatto, jota suosittiin Norjassa monimutkaisem
pien holviratkaisujen sijasta. Yksinkertainen kirk
kosali sai juhlavan leimansa runsaasta maalausko- 
ristelusta ja sisustuksesta eikä tilan muodosta. Vas
taavalla tavalla on korkea torninhuippu tai katto- 
ratsastaja Norjassa pikemminkin osoittamassa 
rakennuksen statusta kirkkona kuin luomassa vai
kutusta arkkitehtuurillaan. Tornin ja kattoratsasta
jan tehtävänä oli kannattaa kelloja; erilliset kellota
pulit ovat epätavallisia Norjassa, josta kokonaan 
puuttuu Ruotsi-Suomen mielikuvituksellinen ja 
rikasmuotoinen tapuliarkkitehtuuri.

Paikallisesti toimivien kirvesmiesten ja rakennus
mestarien ylläpitämä vahva traditio synnytti alueel
lisesti yhtenäistä rakennuskantaa. Norjan Västlan- 
detissa on pitkäkirkon hallitsemia alueita, ristikir
kot puolestaan ovat yleisimpiä Ostlandetissa ja 
Tröndelagissa. Y:n muotoinen pohjakaava esiintyy 
vain Norjassa ja sitä on käytetty noin kymmenessä 
kirkossa. Pohjakaavan esikuvat ovat todennäköi
sesti Saksan reformoiduissa kirkoissa. Maahan 
muuttaneet saksalaiset ovat voineet tuoda muka
naan idean, joka perustui miesten ja naisten erotta
miseen omaan sakaraansa, yhteisen kuorin ollessa 
Y:n kolmannessa sakarassa. Pohjakaava ja kirkon 
koko olivat useimmiten yhteydessä väestönkehityk
seen. Tästä on kuitenkin myös poikkeuksia, ja alu
eellisten kehitysmallien selvittäminen edellyttää myös 
muiden tekijöiden huomioon ottamista.

Ruotsi-Suomessa on vaikeampi tunnistaa selkei
tä maantieteellisiä erityispiirteitä. Tietyt alueet esiin
tyvät yhtenäisinä, kuten Bergslagen, ylinen Norlan- 
ti ja Pohjanmaa, muiden ollessa heterogeenisempia 
monine erilaisine kirkkotyyppeineen. Bergslagenille

tyypillisessä ristikirkossa on vesikaton ohella myös 
ulkoseinissä tervattu tai punamullattu paanuver- 
hous. Ruukkiseudun rautaa esiintyy vetotangoissa, 
kynnyksissä, hautapaasissa ja koristetaoksissa. Nor
jassa paanu on harvinaisempi ulkoseinien pintama
teriaalina, Suomessa sitä ei ole käytetty lainkaan.

Ruotsi-Suomen rakennusmestarit näyttävät liik
kuneen norjalaisia laajemmilla alueilla. Heillä oli 
toimeksiantoja useassa maakunnassa, minne he vei
vät mukanaan omat tekniset ratkaisunsa ja muoto
kielensä. Myös Yli-intendenttiviraston yritykset jär
jestyksen ja kontrollin aikaansaamiseksi edistivät 
1700-luvulla yhtenäisemmän rakennusihanteen le
viämistä koko valtakuntaan. Vaikkakaan paikalliset 
rakennusmestarit eivät aina noudattaneet Tukhol
masta saatuja ohjeita ja määräyksiä, omaksuivat he 
vaihtelevassa määrin viranomaisten propagandaa 
akateemisen koulutuksen ja klassismin sääntöjen 
puolesta. Jotkut maaseudun johtavista rakennus
mestareista päättivät koulutuksensa muutaman 
vuoden opiskeluun Tukholman taideakatemiassa. 
Suomesta näitä oli vain Jakob Rijf.

Ruotsissa ja Suomessa näyttää ammattitaito 
olleen Norjaa monipuolisempi. Kokeilemalla yritet
tiin ratkaista erilaisia teknisiä vaikeuksia. Ruotsissa 
on myös esimerkkejä konstruktioista, joissa on vää- 
rinarvioitu kuormia ja vetovoimia ja joita on jälki
käteen täytynyt paikata lisäämällä vetotankoja ja 
följareita. Kirkkosalin suhteet saattavat näissä kir
koissa näyttää epätasapainoisilta ja yksityiskohdat 
kömpelöiltä, mutta kuitenkin vilpittömän alkuperäi
sen tuntuisilta.

Ruotsissa ja Norjassa sekä erityisesti Suomessa 
on myös esimerkkejä nerokkaista ratkaisuista, jois
sa valmiin tilan kokonaiskonseptin on täytynyt olla 
tietoisesti ajateltuna jo työtä aloitettaessa ja joissa 
rakentamista on täytynyt edeltää pitkäaikainen ko
kemus. Kunnioitus ammatillista osaamista kohtaan 
ei vähene ajateltaessa tarjolla olleita yksinkertaisia 
työkaluja ja apuvälineitä. Periaatteessa ne olivat 
samat, joita Pohjolassa oli käytetty keskiajalta läh
tien: erilaiset kirveet, höylät, taltat, porat ja veitset 
sekä vinkkelihaat, luoti ja harppi. Sahaa ei vielä 
esiintynyt. Korkeiden torninhuippujen pystyttämi
seen oli vain köysiä sekä väkipyöriä ja taljoja. Yksi
löllisesti ratkaistujen tehtävien moninaisuus luo 
kiehtovan kuvan ajanjakson rakennustaidosta. Am
mattimiesten läheisyyden voi jopa aistia, kun tar-
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kastelee läheltä puuntyöstön ja työkalujen jälkiä 
sekä hirsiin tehtyjä merkintöjä. Projektin yhteydessä 
on voitu todeta, että Norjassa ja Ruotsissa on käsi
työ erityisesti piilossa olevissa rakennusosissa, kuten 
esimerkiksi kattoristikoissa, tehty 1600-luvulla suu
remmalla huolellisuudella ja tarkkuudella kuin 1700- 
luvulla, jolloin viimeistelyssä usein hutiloitiin. Tämä 
ei kuitenkaan päde Suomen osalta, kun ajattelee 
1700-luvun puolivälin johtavia rakennusmestareita. 
Työn jälki heidän johdollaan tehdyissä kirkoissa on 
yksityiskohtia myöten mahdollisimman huolellises
ti viimeisteltyä.

PUURAKENTAMISEN TEKNISET HAASTEET 

Mistä kirvesmiehen oli selviydyttävä onnistuakseen 
kirkon rakentamisessa? Puu asettaa toisenlaiset vaa
timukset kuin muuraaminen, se kuivuu ja kutistuu. 
Hirret voivat vääntyillä, ne ovat raskaita ja vaikeas
ti nostettavia, mutta ne ovat myös helposti työstet
tävissä ja muotoiltavissa kirveen avulla. Yli 10-met- 
risiä hirsiä pystyy tuskin käsittelemään ja 8-10-met- 
riset ovatkin tavallisimmin käytettyjä. Neljä nurk
kaa riittää pinta-alaltaan 10x8 metrin kokoisen 
rakennuksen koossapysymiseen. Jos seinistä halu
taan pitemmät, täytyy hirsiä jatkaa ja seinät jäykis
tää. Se saattoi tapahtua tukiarkun, ts. salvotun pila
rin avulla. Tämä vanhahtava muoto esiintyi Suo
messa ja pohjoisimmassa Ruotsissa jo myöhäiskes- 
kiajalla. Seinien pullistumista estänyt jäykistäminen 
voitiin toteuttaa myös följareilla, hirsien liitoskoh
dan kummallekin puolelle kiinnitetyillä pystypuilla. 
Tämä oli kuitenkin jäykkä konstruktio, joka vää- 
rinasennettuna esti hirsien luonnollisen painumisen 
ja saattoi aiheuttaa hirsien välille rakoja.

Pienemmissä pitkäkirkoissa esiintyy usein jatke
tut, toisiinsa lovetut hirret. Stabiliteettia alettiin kui
tenkin jo varhain parantaa lähinnä hirsirakentami- 
sen luonnnollisilla keinoilla: kuori tehtiin kolmisi
vuiseksi tai koko kirkko kahdeksankulmaiseksi. 
Kirkko sai näin enemmän pituutta ja useampia 
nurkkia. Vielä enemmän nurkkia esiintyy ristikir
kossa, kaksoisristikirkoissa zo sekä sisä- ja ulkoviis- 
teisessä ristikirkossa peräti 24 nurkkaa. Näitä moni
muotoisia pohjakaavaratkaisuja suosittiin erityi
sesti Suomessa. Ristikirkon etuna oli avaramman 
sisätilan ohella myös se, että lähes kaikista istuma
paikoista oli hyvä näkyvyys kuoriin. Ristikirkko oli

ulkohahmoltaan näyttävä ja poikkesi selvästi muus
ta profaanista asutuksesta.

Puukirkon rakentamisessa vaikeuksia tarjosi 
etenkin siirtyminen seinärakenteesta kattotuoleihin. 
Seinän ylin hirsikerta ei antanut muurinharjan 
tavoin mahdollisuuksia rakenteiden ankkuroimi- 
seen ja sitomiseen. Jos kirkkosali haluttiin holvata, 
tuettiin se sivuseiniltä lähtevillä muotopuilla ja kat
totuolien alimman kitapuun avulla, mikä sekin lisä
si seiniin kohdistuvia paineita.Vesikaton paino ja sii
hen kohdistuvat ulkopuoliset rasitukset oli osattava 
siirtää seinärakenteeseen sen tasapainon siitä häi
riintymättä. Eleganteimmin tämä ratkaistiin Suo
messa, jossa käytettiin ylimääräisiä seinien suuntai
sia pitkittäisiä sidehirsiä tasapainottamassa seinään 
kohdistuvia paineita. Lisäksi tarvittiin ristikeskuk- 
sessa vielä poikittaiset sidehirret varmistamassa 
rakenteen kestävyyttä.

Haasteita tarjosi myös tornin tai kattoratsastajan 
rakentaminen ristikeskuksen yläpuolelle. Mikäli 
nurkkien tai pilarien tarjoamat pystytuet puuttuivat 
täytyi torni kannattaa ja kiinnittää kattotuoleihin 
sekä paino siirtää seinärakenteeseen kestävällä ta
valla. Rasitus oli vielä ankarampi, mikäli tornissa 
soitettiin kelloja. Erityisesti Norjassa kehittyi suuri 
taituruus näiden ongelmien ratkaisemisessa. Suo
messa, jossa ristikeskuksen läpimitat olivat uska
liaimmat, on keskitorni useimmiten puhtaasti deko- 
ratiivinen, sillä kellojen heiluminen saattoi vaaran
taa koko konstruktion.

Ristikirkosta tuli suosittu kirkkotyyppi, se oli 
muodoltaan puhutteleva, tilava ja vankka. Monet 
pitkäkirkot ja kahdeksankulmaiset kirkot, joita piti 
laajentaa, varustettiin ristivarsilla, mikä muutti nii
den pohjamuotoa. Tällaisia sekundaarisia ristikirk
koja on ensisijaisesti Norjassa sekä Ruotsissa, jossa 
niistä on esimerkkejä juuri Bergslagenissa, missä 
nopea väestönkasvu oli vaatimassa suurempia kirk
koa. Suomessa pitkäkirkot varustettiin useasti jo 
heti alkuunsa runkohuonetta matalammilla, kirk
kosaliin avautuvilla kylkiäisillä.

Ristin muotoinen pohjakaava oli tavallinen 
barokin kivikirkoissa. Se esiintyi jo varhain hollan
tilaisissa reformoiduissa kirkoissa, jotka olivat mal
lina Ruotsin suurvalta-ajan kaupunkikirkoille, 
ennen muuta Tukholman Katarinan kirkolle 1640- 
luvulta. Katarinan kirkkoa ovat monet tutkijat pitä
neet pohjoismaisten puusta rakennettujen ristikirk-
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kojen tärkeänä esikuvana. Myös kahdeksankulmai
sella pohjakaavalla on todennäköisesti reformoituja 
esikuvia. Sen on oletettu saapuneen 1600-luvulla 
vallonien mukana Pohjolan ruukkiseuduille.

Puu on arka ja vaurioille altis materiaali ja monet 
entisaikain rakennukset ovat lahonneet tai tuhoutu
neet. Pohjoismaissa on kuitenkin säilynyt hämmä
styttävän monta puukirkkoa kertomassa paikallisen 
rakennuskulttuurin rikkaudesta ja kauneudesta. 
Pohjoismainen puukirkkoperhe on kirjava kokoel
ma rakennuksia pienistä yksinkertaisista pitkäkir- 
koista suuriin monimutkaisiin ristikirkkoihin. Suku
laisuutta voimme havaita erityisesti huolellisessa 
materiaalikäsittelyssä, tasapainoisissa ja harkituissa 
suhteissa sekä hillityssä koristelussa. Puukirkkopro- 
jektiin liittyneet tutkimukset ovat osoittaneet, kuin
ka äärettömän mielenkiintoisen ja tärkeän lähdeai

neiston puukirkkojen rakenteet ja erityisesti hirsi
rungon, kattoristikoiden ja tornien hankalasti saa
vutettavissa olevat osat muodostavat. Ne ovat 
useimmiten myös säilyneet myöhemmiltä muutoksil
ta ja niissä on edelleen nähtävissä käden ja työkalu
jen jäljet. Puukirkkojen rakenteiden teknisesti ja 
rakennushistoriallisesti merkittävän aineiston tutki
minen ja dokumentointi sekä sen suojeleminen piit
taamattomilta ja taitamattomilta korjauksilta onkin 
tärkeää. Tietoa voidaan myös käyttää puukirkkojen 
muodostaman arvokkaan kulttuuriomaisuuden hoi
dossa ja ylläpidossa. Meillä on näistä puukirkoista 
paljon opittavaa. Ne ovat todistamassa meille, kuin
ka kauniita ja käyttökelpoisia rakennuksia voidaan 
luoda metsiemme uusiutuvasta luonnonvarasta.

Käännös Marja Terttu Knapas
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kyrka af träd är ett ålderdomligt uttryck för trä
kyrka. Under 1600- och 1700-talen byggdes uppåt 
tusen stycken i Finland, Norge och Sverige. Drygt 
hälften av dem är bevarade. Dessa timrade och 
ofta panelade eller spånklädda kyrkor visar upp en 
häpnadsväckande variationsrikedom, från enkla 
små kapell till komplicerade storslagna byggnader. 
Skickliga byggmästare löste svåra tekniska problem 
och skapade stämningsfulla rum, vackert inredda 
av lokala hantverkare.

Ett samnordiskt forskningsprojekt har studerat hur 
kyrkorna uppfördes och inreddes och hur de har 
vårdats in i vår tid. Författarna lyfter fram den nor
diska egenarten och visar på likheter och skillnader 
mellan de tre grannländerna. Dessa träkyrkor är ett 
märkligt kulturarv, ett viktigt nordiskt bidrag till den 
internationella arkitekturhistorien. Att möta dem i 
landskapet är att uppleva nordisk historia i de skö
naste former. Till sådana besök vill boken inspirera.


