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Inledning
Denna bilaga utgör en delrapport över de undersökningar Södra Råda Akademien utfört 
på uppdrag av Hammarö församling. Resultaten har varit större än väntat och bland annat 
resulterat i upptäckten av en tidigare okänd stavkyrkoportal. De nyvunna kunskaperna 
kommer dessutom att användas i rekonstruktionen av Södra Råda kyrka där 
rekonstruktionsarbetet i flera fall är helt avhängigt resultaten från Hammarö. Exempelvis 
rekonstrueras korgolvet helt utifrån Hammarö.  Den färdiga rekonstruktionen kommer med 
andra ord vara lika mycket en tidsmaskin för att kunna se Hammarö liggtimmerkyrkas 
ursprungliga gestaltning som Södra Rådas. Den mest påtagliga skillnaden är att 
rekonstruktionen följer Södra Rådas något större planlösning jämfört med Hammarö.

 Vid renoveringsarbeten 1931 på Hammarö kyrkas kor påträffade man under ett par 
modernare golvlager timmerkyrkans ursprungliga golv och bjälklag. Vid demonteringen av 
golvet insåg man att det var återanvända delar från den stavkyrka som föregått 
liggtimmerkyrkan.

Dessa stavkyrkolämningar dokumenterades 2014 av undertecknad i samarbete med 
Daniel Eriksson Södra Råda akademien och Christina Persson Hantverkslaboratoriet. 

Stavplankorna
I klockstapeln förvaras ett antal stavplankor från den stavkyrka som fanns på platsen innan den 
liggtimrade kyrkan uppfördes. Sexton stavplankor hittades 1931 i korets golv i samband med att 
gravarna under koret skulle undersökas. Under det dåvarande golvet från 1894 låg ett golv som 
lades in 1747. Under 1700-talsgolvet upptäcktes ett golv som bestod av åtta längre stavplankor 
med en längd på mellan 280-300 cm och lika många korta plankor med en längd på mellan 
195-200 cm. Flertalet av dem var försedda med nåt och fjäder även om dessa bitvis var 
borthuggna inför återanvändandet som golv. Utifrån skisser och  anteckningar framgår det att man 
1931 inte plockade upp hela korets golv men det förklaras inte varför.  Sannolikt plockades övriga 1

korgolvet upp 1934 och antagligen även golvet i sakristian. I klockstapeln påträffade vi två kortare 
stavplankor varav en var märkt med årtalet 1934. Det framgick inte var i kyrkan eller hur dessa 
påträffats. De var inte tidigare uppmätta eller beskrivna.

I samband med att stavplankorna plockades upp 1931 gjordes en noggrann dokumentation och 
uppmätning av arkitekt E G Karlgren i skala 1:20. I artikeln ”Nya bidrag till Hammarö kyrkas 
historia” av Helge Kjellin är det beskrivet hur plankorna låg placerade i golvet. De korta plankorna 
låg i den östra delen och de längre plankorna låg placerade väster om dessa. De låg i byggnadens 
öst västliga längdriktning. Vid uppmätningen 1931 numrerades plankorna efter sin placering räknat 
från söder enligt Kjellin. Vi tror dock det inskrivit sig ett fel när han skrev ner detta 1957 och att 
plankorna istället numrerades 1-8 ifrån norr räknat.  I den första öst/västliga raden intill nordväggen 
fanns således en kort planka benämnd Nr 1K (kort), och en lång planka med Nr 1L (lång).

Ytterligare åtta plankor som förvaras i klockstapeln och som inte var uppmätta sedan tidigare 
kunde mätas upp och fotograferas 2014. Sex av dessa utgör en del av de totalt tio plankor som 
ska påträffats 1979 som golv på ett bjälklag i den övre delen av klockstapeln. Tidigare hypotes var 
att dessa  plankor också är stavplankor men de är annorlunda bearbetade och har inte varit stavar 
som de från korgolvet. Då flera av dessa även är sprätthuggda är de högst troligtvis medeltida och 
det kan inte uteslutas att de är återanvända från stavkyrkan eller timmerkyrkan men de kan även 
varit tillverkade för nuvarande klockstapel eller en eventuell föregångare. Dessa är mellan 230-239 

 Vi har inte haft möjlighet att undersöka om det finns mer anteckningar i Värmlands museums arkiv rörande 1

fynden av stavplankor 1931 och 1934.
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cm långa.  De två övriga plankorna var ganska korta och märkta med årtalet 1934. De är helt klart 
återanvända stavplankor, men var i kyrkan de påträffats framgick inte.

Idag förvaras alla stav- och tornplankor i klockstapeln förutom två av de plankor som påträffats 
1979 i tornet som numera förvaras inne i kyrkorummet. I januari 2014 gjordes en undersökning av 
alla plankorna och jämförelser med den äldre dokumentationen från 1931. Tolv av de sexton 
stavplankorna uppmätta av Karlgren kunde lokaliseras. Nr 3L, 7K, 8L och 8K återfanns inte.2

Karlgrens uppmätning av stavplankorna från 1931 är mycket noggrann och har också 
kommentarer skrivna vid sidan av ritningarna. Vid dokumentationen 2014 gjordes kompletterande 
iakttagelser av bearbetning, verktygsspår och virkeskvaliteter. En sida av varje planka är mer 
nedsliten eftersom den utgjort golv. Några av undersidorna hade tjärspår och vittring som visade 
att de varit utsidor medan andra hade kvar vittningsfärg och var släthyvlade vilket indikerade att de 
varit insidor.

Ovan till vänster. Foto tagit av Kjellin 1931 i koret mot väst. Gul pil pekar på en bjälke som kan 
vara ursprunglig från liggtimmerkyrkans uppförande. Röd pil pekar på återanvänd sparre med 
äldre urtag. Sannolikt är de korsande sparrarna återanvända taksparrar från liggtimmerkyrkan.
Ovan till höger. Kjellins skiss över koret. På skissen kan man se att det endas var ca 2 tredjedelar 
av korgolvet som plockades upp 1931. På det undre tvärsnittet redovisas golvbjälkarna som att de 
inte ligger under timmerstommen utan mellan korets syllar mot norr och söder. 

 I Lagerlöf 1985:175f uppges sju av de totalt 16 påträffade stavplankorna vara försvunna sen de utlånats 2

1939 till Värmlands museum. Vidare att ytterligare 10 breda brädor påträffades 1979 i klocktornet varav flera 
hade nåt. Vid vår undersökning visade det sig att det är 4 stavar från 1931 som saknas och att tornets 
samtliga plankor saknade och aldrig hade haft varken not eller fjäder. Det kan dock vara så att det saknas 
icke dokumenterade stavplankor från 1934 års arbeten.
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Nya upptäckter och tolkningar av konstruktionsdelar
För att åskådliggjöra var de tolkade konstruktionsdelarna suttit på Hammarö stavkyrka markeras 
motsvarande delar på en skiss av Hedareds stavkyrka. Det ska dock påpekas att Hedareds 
stavkyrka är mycket yngre än Hammarö, har en annan typ av stavar och antagligen har en annan 
storlek än Hammarös stavkyrka vars storlek vi inte känner.

Skiss av Hedareds stavkyrka gjord av Karl Berlin tidigt 1900-tal, efter Kulturmiljöbild. På Hedareds 
stavkyrka utgörs motsvarigheten till Hammarös 8K och 8 L av samma timmer. Därför har jag på 
planritningen lagt till en grön rektangel som får visa tänkt placering för Hammarö 8L. Tyvärr är 
både 8K och 8L förkomna.

4K 6K

8K

8L
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Stavkyrkans sydportal

Till vänster. Undertecknad står i mellan de bägge avkortade portalplankorna från Hammarö. Ursprungligen 
har de varit ca 3,5 m höga. Eftersom inga spår av urtag för överliggaren finns bevarade kan vi med säkerhet 
säga att höjden på ingången överstigit 2 m. Öppningen har med andra ord varit högre än dörröpningen till 
sakristian som skymtas bakom stavkyrkoportalen.
Till höger. Illustration av Hällestads bevarade portalplanka och överstycke. Kanske överstycket i Hammarö 
varit liknande utformat. Efter Eckhoff 1916.

Vid undersökningen av stavarna var det  speciellt två av de bevarade stavarna som stack ut från 
mängden. Stavarna 4 k och 6 k hade distinkta spår som gjorde att de kunde tolkas som de forna 
portalplankorna till stavkyrkan. Sannolikt kan vi även säga att de suttit på skeppets södra sida. Ett 
starkt indicium för att det handlar om sydportalen är spåret efter nedre järnet, på planka 4 K, som 
dörrbladets hängsla krokades fast på. Av järnets placering och vetskapen att medeltida kyrkdörrar 
öppnades inåt och i riktning mot västväggen är det högst osannolikt att portalen skulle suttit på 
norra långsidan. En nyupptäckt medeltida stavkyrkoportal är av stort vetenskapligt värde.  
I nuvarande Sverige är sedan tidigare endast delar av portaler från 10 träkyrkor kända. 
Portalplankor av fur som i Hammarö är endast tidigare känt från Blomskog kyrka, vidare hör 
Hammarö till gruppen portaler som saknar relifskuren dekor vilket av nuvarande kända 
portallämningar utgör mindre  än hälften.3

 Det är inte omöjligt att fler portalplankor av enklare slag missats vid tidigare undersökningar som fallet är 3

med Hammarö portalen.
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Ovan: Tabell över kända bevarade delar av stavkyrkoportaler i nuvarande Sverige.

Medeltida profil på portalplanka
En av portalplankorna hade ej fått smalsidan mot ursprungliga dörröppningen omhuggen utan har 
kvar en profilering som består i en platt fördjupning med aningen sneda kanter. Samma profil finns 
även på en av bredsidorna i anslutning till den profilerade smalsidan.  
I Sverige är det  sen tidigare i stort sett en typ av medeltida profil som är dokumenterad och den 
profilen finns även på Hammarö liggtimmerkyrka. Samma profil finns bland annat på Södra Råda 
kyrka daterad till 1310 tal men även på betydligt äldre delar exempelvis från en träkyrka i Bjäresjö 
kyrka i Lunds stift som tillhörde Danmark fram till 1658. Bjäresjö träkyrka är dendrokronologiskt 
daterad till efter 1028 .4

Därför sticker den nyfunna profileringen på Hammarö stavkyrka ut även om den kan tyckas enkel. I 
Norge finns flera olika medeltida profiler dokumenterade, bland annat den nu påträffade i 
Hammarö.5

Till vänster. Den enkla 
profilen är ca 2 mm djup 
och syns till vänster i bild. 
Man kan även ana att 
resten av plankan är 
skavd/hyvlad med ett 
svagt konvext järn. Till 
höger. Samma profil finns 
på portalplankans 
smalsida.

kyrka, landskap betskidor/ 
portal-
plankor

överstycke material dekorativ 
djuprelief

bedömd ålder

Blomskog, 
Värmland

2 1 fur X 1100-tal

Brågarp, Skåne 0 1 ek X ca 1060-tal

Eke, Gotland 2 ek omkring 1100

Guldrupe, Gotland 2 ek X 1100-tal

Hammarö, Värmland 2 fur före 1250

Hedared, 
Västergötland

2 1 ek 1500-tal

Hemse, Gotland 2 1 ek X omkring 1100

Hällestad, 
Västergötland

1 1 ek 1100-tal

Kinnarumma, 
Västergötland

2 vänster-
poster

ek 1130-tal

Nöttja, Småland 1 ek X ca 1146

Stora Hammar, 
Skåne

1 ek X 1000-1100-tal

 Melin manus ”Timmermanskonst i Bjäresjö kyrka”4

 Berg 1989:74f5
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Anslutningsplanka mellan kor och långhus
Planka 8K, som nu är förkommen, var troligtvis en anslutningsplanka i hörnet mellan kor och 
långhus, se placering på Hedareds planritning ovan. Även ifrån Hemse stavkyrka är motsvarande 
byggnadsdel bevarad.  Det innebär att denna konstruktionsdetalj är en av totalt 3 kända i hela 6

nuvarande Sverige. Ytterligare 2 anslutningsplankor som återanvänts på Urnes stavkyrka i Norge 
finns bevarade. Dessa är daterade till efter 1070 men före 1130-talet då de återanvänts i en ny 
kyrka.  Hedared är som nämnt daterad till början av 1500-talet medan Hemse dateras till omkring 7

1100. Hemse, Urnes och Hedareds anslutningsplankor är likartade då noten för korplankan är ett 
urtag i plankans sida. Hammarös anslutningsplanka är unik då anslutningen sticker ut från 
plankan. Paralleller i andra byggnadsdelar från romansk tid finns där exempelvis ofta 
murremmarna fick en uppstickande ås som bindbjälkarna kunde greppa över.

Till vänster Skiss av planka 8K. TIll höger, bild efter Eckhoff 1916. 

Till vänster, detalj av hur Hedareds kors västligaste plankor ansluter till skeppets östliga vägg. Till höger, 
anslutningsplankor från Urnes, efter Krogh 2011. 

 Eckhoff 1915:107 f, 6

 Krogh 2011: 136, 211f.7
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Graffitin
En av portalplankorna, (4K) har ett avlångt hål som kan tolkas som ett nyckelhål. Hålet är placerat 
inom en ristad häst. En möjlig tolkning är att se hästen som en väktare av nyckelhålet/dörren. En 
tolkning av drakar kring nyckelhål på kyrkdörrar är att de varit tänkta att skydda nyckelhål och 
dörröppning mot onda makter.  Den andra portalplankan (6K) hade vid påträffandet 1931 ett tydligt 8

ritat livsträd som numera nästan är utplånat.
Även om hästen är ristad och livsträdet var gjort med kolkrita så bedömdes de som samtida av 
konstvetare Anna Nilsén.  Om tolkningen av samtidighet stämmer så finns det på den gotländska 9

kyrkan i Linde en spännande parallell. Där finns ristat ett snarlikt livsträd och en häst som i det 
fallet har 8 ben.  Att både illustrationerna i Hammarö och Linde är placerade vid portaler är även 10

en indikation på likartad betydelse. Bägge hästarna har tömmar och kanske man även kan tolka 
det som att bägge hästarna har ryttare som medvetet är sämre avbildade än övriga delar av 
bildkompositionen. Hästen med 8 ben indikerar att det kan vara Odens häst Sleipner som 
avbildas  och kanske den vagt avbildade ryttaren i Hammarö också kan symbolisera Oden. 11

Övriga ristningar som ankare och flätbandsfragment diskuteras av Anna Nilsén i bilaga 2. Det kan i 
sammanhanget nämnas att undertecknad i Färlövs kyrka i Lunds stift vid byggnadsarkeologisk 
undersökning påträffat ofullständiga dekorativa ristningar på romanska taklagsdelar, paralleller 
finns även i de norska stavkyrkorna.12

Ovan till vänster och mitt: ristad häst och livsträd ritad med kolkrita på Hammarös portalplankor. 
Till höger ristning från Linde kyrka med livsträd och häst med 8 ben från tornportalens södra 
innersmyg.

 Konstvetare Anna Nilsén som vänligt tittat närmare på ristningarna är dock av en annan åsikt och 8

menar att nyckelhålet skulle kunna vara sekundärt, se bilaga 2.

 Se bilaga 2. 9

 O´Meadhra 199710

 ibid11

 Melin  u. å. Timmermanskonst i Färlövs kyrka manus. För ofullbordade ristningar i Norge se 12

Blindheim 1985.
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Exempel på andra ristningar av ankare och ofullständiga dekorativa flätmönster på stavplanka 6L.

Stavarna
Stavarnas tvärsnitt med not och spont är förvånansvärt likt moderna not och spontar. De längsta 
bevarade stavarna är närmare 3 meter långa.

Ovan exempel på stavarnas notar. bilden till höger visar verktygsspår gjorda med dragande håljärn 
för urgröpning. Bilden till höger visar verktygsspår efter yxa för att sjustera notarnas väggar.

Bilden ovan är ett tvärsnitt på stav 2L. Det representerar bra hur vi tolkar samtliga tvärsnitt på de 
bevarade stavarna med undantag av portalplankorna. Man har märkbart gjort fjäder och not olika 
långa/djupa beroende på om det varit utsida eller insida. Fjäderns spets är rundad och notens spår 
är även det rundat, i botten på spåret kan man tydligt se att man använt sig av ett dragande håljärn 
med ganska litern radie. Sidorna på noten är däremot bearbetade med yxa. Väggen har varit slät 
som ett plankgolv både utåt och inåt. Hammarös stavkyrka är den enda vi i nuläget knner till med 
denna typ av not och spont som dessutom ger väggar som är släta som liggtimmerkyrkornas. Har 
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stavkyrkor av denna typ föregått liggtimmerkyrkorna med en estetisk önskan om släta väggar eller 

har Hammarö stavkyrka efterliknat liggtimmerkyrkorna? 

Ovan till vänster. Tvärsnitt på stavar från kyrkorna (uppifrån räknat) Greensted, S. Maria Minor i 
Lund, Vänga, Hedared och Urnes. Efter Møller 1961. Ovan till höger. I detalj uppmätta tvärsnitt på 
återanvända stavar från Urnes kyrka. Efter Krogh 2011.

Runinskrift
Staven 1L har ett kors inkarvat, som dokumenterades redan 1931. En bit ovanför korset finns 
runliknande tecken som först dokumenterades av Alf Bråthen i samband med dendrokronologisk 
analys 1980. Efter att vi återfunnit dessa runor skickades foto till Runverket. De kände till runorna 
sen 1983 då det finns korrespondans i ämnet. Då runverket inte haft tillfälle att dokumentera 
runorna vill de gärna göra det om tillfälle ges framledes. Runverkets undersökningar är 
finansierade och utgör ingen kostnad för församlingen.

Ovan foto på runorna på stav 1L.
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Verktygsspår
På stavplankorna kunde vi avläsa spår efter följande redskap;
yxor, skavar, profil- (skave, hyvel eller järn), drag håljärn som användes för att holka ur nåtarna. 
Ingenstans påträffades spår efter medeltida såg. De sågspår som noterades var moderna. Till 
Södra Råda rekonstruktionen kommer vi att tillverka stavplankor med Hammarös bevarade stavar 
som förlaga. 

Södra Råda och Hammarös stavkyrkors storlek
Vid de arkeologiska undersökningarna av Södra Råda kyrka påträffade man spår efter en 
stavkyrka. Likheterna mellan Hammarö och Södra Råda liggtimmerkyrkor betyder inte per 
automatik att de föregående stavkyrkorna varit lika. Men då vi inte har någon kunskap om 
Hammarös stavkyrkas storlek och inte heller om Södra Rådas stavkyrkas enskilda 
konstruktionsdelar så väljer vi inför rekonstruktionsarbetet att sammanföra dessa stavkyrkor precis 
på samma sätt som vi sammanför Södra Råda och Hammarö liggtimmerkyrkor. Vid de 
arkeologiska undersökningarna i Södra Råda påträffades spåren av sex jordgrävda stolpar. De 
tolkades inte ha utgjort hörnstolpar utan istället skulle de ha varit innerstolpar. Förmodad yttervägg 
förläggs i tolkningen drygt en meter ut från de jordgrävda stolparna. Denna tolkning bygger till stor 
del på gravarnas placering. Det som inte diskuteras är kyrkans planform. De jordgrävda stolparna 
ger en planform där koret i stort sett är kvadratiskt medan den tolkade yttre begränsningen ger ett 
kor som har en starkt rektangulär form.
Ett tungt vägande skäl för att stolparna verkligen utgör yttre begränsning för stavkyrkan är det 
faktum att det stora flertalet av de romanska kyrkorna byggdes med kor som var i stort sett 
kvadratiska. Vidare finns utvändiga gravar som tolkats samtida med stavkyrkan i anslutning till 
långhusets norra och södra sidor samt korets södra och östra sidor. Det finns inte heller några 
uppgifter i grävrapporterna om någon form av spår av grund eller dylikt vid den föreslagna yttre 
begränsningen. 

Ovan bild efter Hedvall 2009. De blåa cirklarna visar var stolpar varit nedgrävda för stavkyrkan.
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Stavkyrkans mått utifrån de bevarade stolphålen har varit: skeppet, 6,4 m x 4,5 m och 
koret, 2,5m x 2,4 m.  13

Jämför man med andra bevarade stavplankors längd så skulle en ursprunglig längd på plankorna 
för skeppet kunna ha varit inom intervallet 3,5-5 m. Utgår vi från stavarnas längd på Hedareds 
stavkyrka så skulle skeppets stavar varit ca 3,5m långa och korets ca 2,7m långa. Med tanke på 
att stavkyrkan i Södra Råda varit liten och att Hammarös stavar uppenbarligen är avkortade så är 
dessa mått rimliga. 

Skeppets stavar  i Södra Råda har då utgjort en väggyta på ca (6,4+6,4+4,5)x 3,5=60,55 kvm
Korets stavar har då utgjort en väggyta på  ca (2,5x3)x 2,7=20,25 kvm

Hammarös ursprungliga bjälklag och golv
Om man fortsätter räkneövningarna och tänker att man i snitt kapat en halv meter på varje stav i 
Södra Råda skulle det vara kvar ca 68,5 kvadratmeter totalt att använda till golvbrädor. 

Södra Rådas liggtimmerkyrkas golvytor:
kor: 28 kvm
skepp: ca 89 kvm
sakristia: ca 7 kvm
total golvyta ca 124 kvm

Hammarö liggtimmerkyrkas golvytor:
kor: 23 kvm
skepp: ca 65 kvm
sakristia: ca 6 kvm
total golvyta ca 94 kvm

Om stavkyrkorna varit ungefär lika stora kan dess väggstavar inte ha räckt till de efterföljande 
kyrkornas hela golvytor. Men om även stavkyrkorna hade trägolv som kunde återanvändas 
tillkommer ca 33 kvadratmeter golvbrädor. För Hammarös liggtimmerkyrka skulle då återanvända 
golvbrädor och stavar teoretiskt räcka till för hela kyrkan medan Södra Råda fortfarande skulle 
sakna ca 25 kvadratmeter. 

I Hammarö kor utgjordes alla påträffade golvbrädor, med ett undantag, av återanvända stavar. Till 
Skeppet har man fått komplettera återstående stavar med återanvända golvbrädor, nygjorda 
brädor eller återanvänt material från annan källa. Eftersom koret är den heligaste delen av kyrkan 
kan det ha varit ett medvetet val att hela golvet utgjorts av återanvända delar. Avsikten kan ha varit 
att visa hävden bakåt i tiden och portalplankorna kan ha varit av särskilt stor betydelse då kyrkans 
dörr kunde i samtida litteratur beskrivs som en symbol för Jesus.14

Bjälklaget i Hammarö kor dokumenterades 1931 av Helge Kjellin. På skissen från hans artikel 
1957, se ovan, redovisas golvbjälkarna i koret som liggande lösa mellan väggarna. Skissen ger ett 
intryck av att vara schematisk och då den kan vara en renritning av en äldre skiss från 1931 är det 
möjligt att den inte helt stämmer. På Kulturmiljöbild finns foton från 1931 som vi kommer beställa 
för att om möjligt få ökad klarhet i om bjälklaget är ursprungligt. Om så är fallet kan det ha legat 
under timmerkyrkans syllar. Det finns medeltida exempel på att man vid byggandet av träkyrkor la 
ut golvbjälkar som underlag för syllarna, se nedan. Det kan även vara en förklaring till varför man 

 Hedvall 2009:73. Måttupgifterna baserar sig på centrummått i nedgrävningarna.13

 Ullén 1983:225. Ullén påtalar att platskontinuiteten varit mycket viktig för den katolska kyrkan.14
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inte gjorde någon riktig stensyll i Södra Råda, hur det var med tidigare eventuell stensyll i 
Hammarö är ej känt. I sammanhanget kan nämnas vad man skrev i syneprotokollet 1729 för 
Näshults medeltida träkyrka i Småland ”utan ringaste tecken till stenfot”.  15

Om bjälkarna under syllarna är det man bygger på så är det dessa som vägs in och som ska ligga 
stabilt vid upptimringen. 
I brist på tid och kunskapsunderlag valdes det vid rekonstruktionsarbetet av Södra Råda kyrka att 
rekonstruera den moderna grunden från 1913. Men de nyvunna kunskaperna från 
undersökningarna i Hammarö pekar mot ett väsenskilt tillvägagångssätt när kyrkan uppfördes på 
1310-talet. Förhoppningsvis kan kompletterande undersökningar av Hammarö bjälklag och 
fotomaterialet från 1931 ge ytterligare kunskap i frågan. 

Exempel på golvbjälkar under träkyrkors syllar

Silte kyrka

Vid utgrävningar av golvet i Silte stenkyrka påträffades spår efter en föregångare i trä. Bjälkarna 
var sedan länge förmultnade men de hade lämnat tomrum efter sig som av C. Norman tolkades 
som på bilden ovan.  Det var endast stavkyrkans långhus som grävdes ut och dokumenterades 16

vilket kan förklara varför det i rekonstruktions förslaget saknas underliggande bjälkar för koret.

Urnes stavkyrka

Som parallell till Silte anger Norman Urnes stavkyrka. Bild efter Norman 1976.

 Ullén 1983:157. Den medeltida träkyrkan revs 1732.15

 Bilden tagen från Norman 197616
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Tidersrums kyrka
Tidersrums kyrka som blivit dendrokronologiskt daterad till 1260-tal är av extra stort intresse då 
den är relativt likåldrig med Hammarö och Södra Råda samt att den är en liggtimmerkyrka. 

Ovan detalj av långhusets södra långsida. Mitt i bild syns en bjälkände, i nord sydlig riktning, som 
är placerad under syllarna. Den har väldigt tätvuxna årsringar och ger ett okulärt intryck av att ha 
mycket hög ålder. Långsidan har ytterligare minst en till bevarad golvbjälke av detta slag som är 
synlig exteriört. 
 
I nuläget är det okänt om de underliggande bjälkarna i Tidersrum är dokumenterade. Exempelvis 
nämns de inte i avsnittet om kyrkan i Ullén 1983.
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Exempel på återanvända stavar i efterföljande stenkyrka
I bland annat  Medeltida träkyrkor del 1 och del 2 ges många exempel på stenkyrkor som till golv 
fått återanvända stavar från föregångare i trä.   Som exempel för stenkyrkor väljer jag Nöttja kyrka 17

som är väldokumenterad. Till skillnad från Hammarö kyrka så ligger stavarna i nord sydlig riktning. 
Vidare finns det en dekorativt skuren portalplanka och den har placerats i långhuset och inte i 
koret. En ytterligare skillnad är att östra delen av koret inte haft stavplankor utan ett stengolv. En 
snabb spekulation är att man inte varit styrd av det förmodade skicket att lägga bjälkar i nord sydlig 
riktning som i stavkyrkorna. Kanske har man kunnat optimera återanvändningen av stavarna 
genom att lägga dem på detta viset.

 Det kan påpekas att inga exempel på stavar återanvända som golv påträffats för det medeltida Danmark 17

eller Norge. Det tyder på att det varit en regional sedvänja. 

Nöttja kyrka. Ovan syns golvet i skeppet som 
fortsätter in i koret. Till höger ser man att den stav 
som i skeppet ligger två räknat från korväggen har 
slingor i djuprelief. Efter Ullén 1985.

Nöttja kyrka. överst återanvända stavar som golv. 
Stavarnas längd är 3,4-3,5 meter. Underst underlaget 
för stavplankegolvet som låg direkt marken. Observera 
att stavarna i skeppet närmast koret är kortare för de 
hörnaltare som en gång funnits. Efter Ullén 1985.
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Sammanfattning och förslag på fortsatta undersökningar
Lämningarna av Hammarö stavkyrka är av stort kulturhistoriskt värde både ur ett nationellt men 
även ur ett nordiskt perspektiv. Bland de återfunna stavarna finns viktiga och ytterst sällsynta 
konstruktionsdetaljer som ger en inblick i hur de nordiska stavkyrkorna konstruerades. Utöver 
portalplankorna i Hammarö har det bara påträffats portaler från ytterligare 9 träkyrkor i nuvarande 
Sverige. Anslutningsplankan mellan kor och långhus är ännu ovanligare, endast 2 ytterligare 
exemplar finns inom riket och de är av en annan typ än exemplaret från hammarö som är noggrant 
uppmätt men dessvärre förkommit. Ristningarna och runorna har stor potential att genom fortsatta 
studier ge mer information om Hammarö stavkyrka. 

En kompletterande dendroanalys av stavkyrka, liggtimmerkyrka och torn vara väldigt värdefullt för 
att sätta in detta kulturarv i en tidlig aspekt vilket underlättar för förståelsen av hur den nordiska 
timmermanskonsten varierade över tid och regioner. 

Det är med dagens teknik möjligt att skanna de bevarade delarna för att tillgängliggöra dessa 
virtuellt. Med hjälp av kunskaperna kring exempelvis Hedared och Södra Råda stavkyrkor kan man 
till och med rekonstruera Hammarö stavkyrka. Som en del av rekonstruktionsarbetet med Södra 
Råda görs en digital modell av Södra Råda, till vissa delar Hammarö, liggtimmerkyrkor. 

Runverket kan dokumentera och om möjligt tolka betydelsen av runorna. 

En fördjupad analys av portalplankorna kan ge kunskap om vilken typ av lås som använts på 
porten. 

Kompletterande arkivsökning i Värmlands museum kan eventuellt leda till återfinnande av de 
försvunna stavplankorna och/eller mer anteckningar samt illustrationer gjorda av/på uppdrag av 
Helge Kjellin i samband med arbetena 1931 och 1934. Även i Hammarö församlingsarkiv kan 
finnas viktig dokumentation från dessa arbeten.

Kompletterande undersökning av Hammarös golvbjälklag, samt analys av foton från 1931.
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Bilaga 1, tabell över stavplankor funna 1931

’

Stav nr KÄRNSI
DA IN

FJÄD
ER

DJUPF
ALS 
FJÄDE
R UT

DJUP 
FALS 
FJÄD
ER IN

DJUP 
NOT 
UT

DJUP 
NOT 
IN 
(kärn)

PRO
FIL

RISTNING/
KARVNING/
TECKNING

VIT
TNI
NG

TJÄR
NING

skavd spr
ättt
äljd

rot 1sta 
eller 
2dra 
stock

dendro 
Brååthen

övrigt

1L Ja ——— ——— ——
—-

50mm 55mm — kors/runor — ut utsida — upp 2dra enl rit 298 
cm längd,  
bredd 38,5

1K Ja ——— ——- ——
—-

? ? — —————— —- — utsida in ? ? L 1880 b

2L Ja Ja 40mm 55-60 ? ? — ritsar — ut utsida — ner? 2dra

2K ? Nej ——- ——- —— —— — —————- ja —- ja — ? 1sta? L1985 
b335

3L Ja Nej ——— ——- ? ? — —————- — ut ? ? ? ? staven 
saknas

3K (ja?) Nej —— ——- 32mm 40mm —————— ja nej kärns — upp 1sta ev 
skyrhugg, 
kärnsida 
lagd neråt i 
golvet

4L Ja fragm ——- ——- fragm fragm — —————- — ja ja in ? 1sta

4K Ja Nej ——— ——
—

—— —— — Häst, insida. ja ja? ja —
—

—— 1sta nr4,
1045-124
4

Portalstav

5L Ja fragm 12mm 17mm 45mm 55mm — —————— — ja ja —
—

? 1sta nr7, 1250 växtvridet

5K Ja Ja 28mm 35mm ——- —— — ristat X ja nej insida —
—

? 1sta ———-

6L Ja Ja 20mm? 20mm
?

45mm 55mm — ankare/ 
flätmönst.

ja utsida in ? 1sta nr6,1053-
1209

6K ja nej ——— ——
—-

——- ——- Ja kolritad lilja Ja — insida —- ? 1sta nr?1055- 
1254

portalstav

7L Nej? nej ——— ——
—

35mm 45-50 — ————- —- Ja utsida —- ? 1sta  dubb 
ersatte 
fjäder

7K märg nej ——- ——-  ——— ——- — ————- — —— —— Ja? —- 1sta?  smalare 
bräda 
33mm 
märgfångar
s saknas

8L Nej? nej ——— ——
—

——— ——- — ritsar — ja —— —- —— —- Saknas, ev 
till 
triumfbåge

8K Ja? Nej ——- ——- ——- ——- — ———— Nej Nej —— —
—

—- —— Saknas, ev 
anslutning 
lhus-kor
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Bilaga 2, Anna Nilséns brev

Till Karl-Magnus Melin. Svar på förfrågan av 2014-02-04                               Uppsala 2014-02-06 

angående motiv på rester av stavkyrka i Hammarö (vr). 

Bild 201)105 
Vad gäller de två exemplen på bandfläteornamentik, kan de te sig äldre än hästbilden och liljan, men en 
viss konservatism vidlåder denna typ av ornamentik och de kan därför vara samtida. Stilmässigt ter dessa 
flätor sig bundna och har en lång tradition bakåt. En vanlig placering av band- och rankornamentik är på 
hammarband.  

Så till ankarna. Jåmfört med övriga motiv ter sig dessa rätt primitiva till utformningen, särskilt det t v som 
inte verkar vara utfört i sin helhet. Det högra däremot är helt fullbordat och motsvarar tillfullo ett 
kalendertecken för påven Clemens som hittats på en runstav. Rhezelius har ritat av ett antal kalender-
tecken från runstavar. Den handlingen finns i KB, om den inte numera är överförd till riksarkivet. Alla 
detaljer överensstämmer. Rektangeln avser en grav och ankaret syftar på hans martyrium. Han sänktes i 
havet med ett ankare runt halsen. Sankt Clemens anropas därför av sjöfarare. Många kustnära kyrkor och 
kapell har varit Clemenskyrkor, dvs tillägnade Clemens. Det skulle passa in på Hammarös läge som 
utpost mot Vänern omgiven på två sidor av detta stora inhav. Om Hammarö kyrka var tillägnad S 
Clemens kan det vara en orsak till de två kalendertecknen för hans dag som var 23 november.  
 En annan orsak kan vara att de ristats/karvats av sjöfarande ortsbor som votivbilder, antingen i hopp om 
helgonets bistånd under färd på havet eller som tack för hjälp i sjönöd, enligt min uppfattning snarare det 
förra. Mängder av paralleller finns, funktionen ligger nära de magiska flätor och liknande bilder som 
brukar finnas på kyrkdörrar, vid fönster och andra öppningar och som skulle skydda mot djävulen. 
Kanske var Hammarö helgad till S Clemens, och kanske ristades hans ankare av fiskare och sjömän i 
hopp om god färd på Vänern.  

Bild 201/438, dvs liljemotivet: 
Detta motiv är för allmänt förekommande under höggotiken för att man skall kunna ha någon idé om 
placeringen. Därför har jag inga synpunkter på din placering av det på insidan av den ena portalplankan. 
Du nämner inget om varför eller hur stor den är eller om det kan ha funnits fler ornament på samma 
planka. Tidsmässigt kan man vänta sig ett motiv av detta slag under så gott som hela1200-talet och 
möjligen en bit in på 1300-talet. Att den skulle vara så sen tror jag dock inte. Men jag skulle satsa på 
1200-talet. Den stränga symmetrin, uppställningen på fot och bladens form talar för tiden kring mitten av 
1200-talet. 

Bild 201/439, dvs hästen: 
Man ser en elegant tecknad häst som höjer höger framben – en detalj som förekommer under låg yid och i 
varje fall under 1100-, 1200- och 1300-talen – och väl skall tolkas som att  det rör sig om en levande och 
livlig springare som väntar på att få sätta sig i rörelse. Jag tror utan att ha kollat att redan de romerska 
ryttarstatyerna också har detta motiv. Från hästens mun utgår en slinga, som troligen övergått i en lång 
slingrande tunga eller en ornamental, växtranka. Formalt går hästbilden tillbaka på ett uråldrigt bildspråk 
som man kan följa bakåt åtminstone till folkvandringstiden och framåt i varje fall till och med 
folkungatidens första hälft. Drakar, hästar och andra djur skildras så på bildstenar (se exempel från 500-
talet i Häggeby nedan) och kyrkoportalernas sidostycken. Hästen har en manierism i utförandet – man 
kan kalla det en elegant förenkling av formerna, en viss stilisering. Detta är tydligt i huvudets utförande: 
litet i förhållande till hals och kropp, de något framåtriktade spetsiga öronen, den påtagligt avsmalnande 
mulen som tenderar mot spetsighet men också i den manieristiska kroppsteckningen som helhet, 
proportionerna – det diminutiva huvudet och de likaledes diminutiva smalbenen som starkt kontrasterar 
mot kroppens och halsens väl tilltagna volymer.  
 Att hammaröhästen hör hemma i 1200-talet torde vara säkert. Mina tankar gick direkt till en ryttarbild i 
rödkrita (?) på nordväggen i R i s i n g e  kyrka, som hör hemma i ett målningsskikt från 1200-talet. 
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Ryttarens häst företer samma drag som den på plankan i Hammarö, men den är möjligen något yngre än 
hammaröbilden. Den är inte mer precist daterad än till 1200-talet. Stildrag överlappar och figurer som 
dessa är därför svårdaterade utan andra kriterier till hjälp. 
 Om man jämför med de eleganta hästskildringarna (Helga tre kungar, Staffans fålar) i D ä d e s j ö  från 
ca 1275, t ex, har dessa hästar fortfarande en hel del av den elegans som präglar linjeföringen i Hammarö 
men proportioner och detaljutförandet är mer realistiskt utförda och tyder på att de är led i den successiva 
utveckling mot allt större realism som präglar den medeltida bildkonsten. Allt tyder på att Dädesjö-
bilderna har tillkommit senare än hästbilden i Hammarö, där motivets komposition, djur med ranka 
utgående från munnen, proportionerna och linjeföringen ligger närmare de ovan nämnda föregångarna på 
stavkyrkoportaler (Norge), bildstenar och runstenar med hästbilder. 
 Hästen borde vara samtida med liljan. Det finns ingenting i formspråket som motsäger den 
dendrokronologiska dateringen till mitten av 1200-talet eller lite tidigare än så. Bra att ytterligare prover 
skall tas.  
 Det hål du talar om är inte med på bilden jag fick. Det vore märkligt att finna ett nyckelhål mitt i hästen. 
Det måste väl vara sekundärt. Jag tror på din bedömning att det är fråga om en sidostav till en portal. 
Kanske fanns ett motsvarande motiv på andra sidan portalen. Den här skulle i så fall vara från den högra 
sidan av densamma. 

 Bildsten från folkvandringstiden. Detalj. Foto Anna Nilsén 2013 

Bästa hälsningar! 

Anna Nilsén 

Anna Nilsén, Kungsängsgatan 36 E, 753 22 Uppsala 
Telefon 018-10 50 46 
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