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TRÄKYRKOR MED STENSAKRISTIA 

Av A r m i n Tuulse 

A v kyrkans olika delar brukar sakristian antingen vara sam
tida med koret och långhuset eller också senare tillkommen. 
Dessutom finns det stenkyrkor, där sakristian utgör byggnadens 
äldsta del, en företeelse som sammanhänger med en äldre t rä
kyrka på stenkyrkans plats. Dessa tidiga träbyggnader ha ofta 
varit försedda med sakristia av sten, vilken bibehölls när t rä
kyrkan revs och en ny kyrka av sten byggdes. Man rev ju sällan 
under medeltiden en hel byggnad, utan tillbyggde, vad som 
fanns, förändrade och lappade de gamla murarna i det oändliga. 

I Norden har man tidigast i Finland särskilt lagt märke till 
sakristior tillhörande ett äldre byggnadsstadium. Som ett första 
exempel framhäves av Meinander och Rinne Nykyrko, där 
sakristian har varit fullt färdig redan innan man begynt upp
föra långhuset.1 Frågan om en ev. äldre träkyrka berörs dock ej , 
fastän det torde vara givet, att en sådan fanns, eftersom lång
husets norra vägg icke är upfört i noggrann anslutning till 
sakristians gavel, utan denna skjuter något in i kyrkan. Både 
kyrkan och sakristian dateras till 1300-talets senare hälft. Icke 
heller analyseras frågan om träkyrkor närmare av Lindberg, 
fastän han räknar upp en rad sakristior, som tydligen äro äldre 
än de nuvarande stenkyrkorna.2 Som en karakteristisk detalj 
beskrives det sätt på vilket sakristians södra gavel är inbyggd 

1 Finlands kyrkor I. Nykyrko och Nystad. Utg. af K. K. Meinander 
och Juhani Rinne, Helsingfors 1912, s. 15 ff. 

2 C. Lindberg, Om teglets användning i finska medeltida gråstenskyr
kor, Helsingfors 1919, s. 34, 42, 48, 61, 70. 
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i långhusets norra mur. Den ev. differensen mellan väggtjock
leken i dessa båda byggnader utjämnas på sakristivinden ovan
för dess valv av en halvstens tegelbåge, på vilken långhusmuren 
är uppbyggd (så t. ex. i Sagu, Rusko, Kimito i Egentl. Fin
land, Tenala och Pernå i Nyland). 

Sedan har Rinne i samband med sina grundliga undersök
ningar i Åbo domkyrka analyserat problemet stensakristia-trä
kyrka även i detta fall.3 Han bevisar att den gamla socken
kyrkan från 1200-talet på nuvarande domkyrkans plats har 
varit en träbyggnad med sakristia av sten. Av denna sakristia 
finnas lämningar efter södra gavelsidan bevarade i nuvarande 
sakristias södra vägg. Rinne antager, att sakristian byggdes allra 
först och sedan anslöts till denna en kyrkobyggnad av trä. Sak
ristian var helt byggd av gråsten, hade platt trätak och var 
ganska liten (8,6 X 7,5 m). När man under 1200-talets andra 
hälft började med domkyrkobygget, ersattes allra först den 
gamla sakristian av en större, även denna en självständig bygg
nad i förhållande till kyrkan. Denna sakristia fick tegelvalv.4 

Första gången tages problemet upp på basis av hela det finska 
materialet av I. Kronqvist i hans posthumt utkomna verk över 
Finlands medeltida kyrkoarkitektur/ ' Hans översikt visar, att 
t räkyrkorna i Finland ej inskränkte sig till ett visst tidigt sta
dium, utan förekomma som parallellföreteelse till stenarkitek-
turen under hela medeltiden. I regel byggdes till en t räkyrka en 
stensakristia, eller också anlades stensakristian allra först, och 
sedan bifogades en kyrka av trä. Det sistnämnda var tänkt såsom 
ett mellanstadium, dock avbröts utvecklingen i flera fall och 
medan träkyrkorna äro försvunna, stå endast de små sten
sakristiorna kvar som vittnen om utvecklingen (till ex. sak
ristior i Akaa i Tavastland och Kumo i Satakunta) (fig. 1). Detta 
byggnadssätt förekommer ända till medeltidens slut. Om medel-

3 J. Rinne, Turun Tuomiokirkko keskiaikana, Turku 1941. — Jfr även 
E. Kartano, Lisiä Turun Tuomiokirkon syntyhistoriaan, Suomen Museo 
LIV-LV, 1947—1948, s. 70 ff. 

1 Rinne, a. a., s. 98 f. — Enl. Kartano, a. a., s. 73, har träkyrkan haft ett 
smalare kor; stensakristian anslöts till detta nägot senare. 

5 7. Kronqvist, Die mittelalterliche Kirchenarchitektur in Finnland, 
Suomen Muinaismuistoyhdistyksen Aikakauskirja XLVIII: 1 (Jälkeen-
jääneitä tutkielmia), Helsinki 1948, s. 8 ff. 
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Fig. 1. Senmedeltida sakristia lill den försvunna träkyrkan i Akuii, Finland, Natio
nalmuseum, Helsingfors, foto, - Spulmillelallerlicbe Sakristei der verschwundenen 

Holzkirche in Akau, Finnland. 

tida t räkyrkor har Kronqvist inga direkta uppgifter, men han 
föreställer sig dem som enkla rektangulära blockbyggnader i 
liggande timmer, tämligen anspråkslösa till utseendet. Bygg
nadssättet tycks med vissa modifikationer leva kvar i Finlands 
1600-talskyrkor. Huvudbeståndet av små tidiga stensakristior 
finns i Egentliga Finland, där i Åbo domkyrkas närmaste om
givning flera landkyrkor representera ett sådant byggnadssätt. 
Mestadels härstamma dessa från slutet av 1200-talet och 1300-
talets början. Senare trängde de även fram till Satakunta, Ta
vastland och Nyland. Sakristiväggarna äro vanligen enkla, byggda 
av gråsten, mest försedda med tegeltunnvalv; i enstaka fall före
komma även kryssvalv av tegel." Större sakristior ha som sär-

8 Kronqvist, a. a., s. 18—19. 
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F;'<7. 2. Lunda kyrka. Uppland. Plan. Efler Sveriges Kyrkor. 
— Die Kirche von Lunda, Uppland. Grundriss. 

skilt kännetecken på södra gaveln en till vinden ledande täm
ligen stor muröppning (till ex. Nousiainen, Mynämäki, Vehmaa). 

Delvis i Kronqvists spår har Kartano fortsatt med problemet 
stensakristia-träkyrka i Finland. Han har bl. a. konstaterat 
samma förhållande i Pernå och S:t Mårtens kyrkor7 och där
jämte i Hattula kyrka fått fram ett synnerligen intressant fall.8 

Man har norr om nuvarande Hattula kyrka upptäckt rester av 
en stensakristia och söder om denna brandspår efter en trä
kyrka. Efter branden flyttades således kyrkan något söderut 
och byggdes helt av sten med en ny sakristia. Även i Nådendal 
skulle enligt samme författare ursprungligen ha varit en trä
kyrka med sakristia av sten.9 

7 E. Kartano, Den medeltida sakristian i S:t Mårtens och kyrkan i S:t 
Bertils, Finskt Museum H H , 1946, s. 31 f. — E. Kartano, Pernå kyrka. 
Medeltida byggnadsskeden, Finskt Museum LIV-LV, 1947—1948, s. 86 ff. 

8 E. Kartano, Hartauskappeli vai sakaristo, Suomen Museo LIII, 1946, 
s. 15 ff. 

• E. Kartano, Ur Nådendals kyrkas byggnadshistoria, SMYA XLVIII: 2, 
s. 23. 
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Fig. 3. Kårsta kyrka. Uppland. Sektion mot öster. 
Efter Sveriges Kyrkor. —• Die Kircbe von Kårsta, 

Uppland. Querschnitt gegen Osten. 

Syftet med ett sådant byggnadssätt kan förklaras framför allt 
ur rent praktisk synpunkt: stensakristian hade till uppgift att 
tjäna som skyddsrum och förvaringsställe för kyrkans dyr
griper, men det kunde även erbjuda säkerhet för kyrkans män 
under orosdagar. Ofta användes sakristian som arkivrum icke 
endast för kyrkan utan även för omgivningen.10 På säkerhets
åtgärder tyder även sakristiornas utseende — nästan aldrig finns 
en ursprunglig ytterdörr, fönsteröppningarna voro små och 
fåtaliga (vanligen endast mot öster). Även sakristivinden har 
man i vissa fall utnytt jat som förvaringsplats. Sakristians läge 
på norra sidan förklaras bl. a. genom klosterarkitekturen, där 
på samma plats en klosterlänga anslöt sig till kyrkan. Läget var 
lämpligt även ur ljussynpunkt med hänsyn till den medeltida 
traditionen att undvika mot norr vettande fönsteröppningar. 
Att bygga en sakristia av sten var betydligt billigare och kunde 
genomföras fortare än att bygga själva kyrkan eller endast koret 
av varaktigare material. 

10 R. Haupt, Geschichte und Art. der Baukunst im Herzogtum Schles
wig, Die Bau- und Kunstdenkmäler in der Provinz Schleswig-Holstein V, 
Heide in Holstein 1924, s. 192. 
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WlMuf l tNS BACC ÖVER ÄAHRiSTiANS VALV 

Fig. 4. Närtuna kyrka. Uppland. Avlast
ningsbåge pä sakristivinden. Efter Sveriges 
Kyrkor. — Die Kirche von Närtuna, Upp
land. Enlluslungsbogen auf dem Boden der 

Sakristei. 

Det svenska materialet är ur denna synpunkt hittills ej nog
grant genomforskat. Som ett första exempel har man framhävt 
Lunda kyrka i Uppland (fig. 2), där den lilla trånga sakristian 
med rätta har tolkats som kyrkans äldsta del, möjligen ett litet 
kapell.11 Sakristian dateras till 1400-talet, från vilken tid valven 
torde härstamma. Långhuset med stjärnvalv härrör från 1400-
talets andra hälft. Man vet dock att kyrkan visiterades 1303, 
dessutom finns där en vacker dopfunt från 1200-talets förra 
hälft. Detta torde hänvisa till en äldre träkyrka, till vilken den 
nuvarande sakristian anslöt sig, ursprungligen täckt av trätak, 
liksom fallet var även i Åbo. Några närmare hållpunkter för 
sakristians ålder finns icke, men den kunde ju liksom i Finland 
ha tillkommit som kyrkans allra första del, eller också strax 
efter t räkyrkan, således under 1200-talets förra hälft. 

En närmare analys av uppländska kyrkor ur denna synpunkt 
ger som resultat en hel rad analoga exempel till Lunda. Fram
för allt kan nämnas Kårsta och Närtuna i Långhundra härad.12 

Sakristian i Kårsta har gråstensväggar, som skjuta in i lång
husets norra vägg. På sakristivinden finns den typiska båg-
konstruktionen, känd redan genom finska materialet (fig. 3). 

" Sveriges Kyrkor, utg. av S. Curman och J. Roosval, Uppland, B. IV, 
H. 2, Seminghundra härad, bearbet. av R. Josephson och I. Wilcke-Lind-
qvist, Stockholm 1920, s. 274. 

12 Sakristior där undersöktes av förf. under våren 1950 i samband med 
en överarbetning av manuskriptet för Sveriges Kyrkor (Långhundra 
härad). 
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Även här har bågen till uppgift att vara en övergång mellan 
kyrkans tjockare och sakristians tunnare vägg. Oregelbundenhet 
i kyrkans norra vägg mot sakristian bevisar ytterligare att sten
sakristian har existerat före det nuvarande långhusets tillkomst. 
Det sistnämnda byggdes under 1490-talet, inventarierna visa 
dock, att en kyrka måste ha funnits i Kårsta redan under 1200-
talets slut. Detta torde ge dateringen även av sakristian, med en 
t räkyrka på nuvarande kyrkans plats. Liksom i Lunda var även 
sakristian i Kårsta ursprungligen försedd med trätak, det nu
varande kryssvalvet är sekundärt och i samband med valvslag
ningen har man förtjockat sakristimurarna (utom mot kyrkan) 
för att få underlag till valvet. Därvid har en äldre fönsteröpp
ning mot väster blivit igenlagd, som nischen på västra murens 
yttersida omvittnar. 

Även i Närtuna finnas typiska kännetecken av en äldre sak
ristia. Denna är inskjuten under norra långhusmurens stora 
avlastningsbåge (fig. 4). Under bågen finns delvis kvar sak
ristians gamla gavel av gråsten mot kyrkan. Ett igenlagt k ryp
hål på sakristivinden har ursprungligen mynnat i koret. Antag
ligen användes vinden som förvaringsrum eller gömställe. Sak
ristians ursprungliga valv finns icke i behåll, det nuvarande här
stammar från åren 1753—54. Kyrkans långhus är byggt under 
1300- och 1400-talen, men enligt inventarierna fanns där en kyrka 
redan omkring 1200. Således den vanliga företeelsen även här, 
med träkyrka och stensakristia. Men det märkligaste är, att även 
tornets nedre delar härstamma från t räkyrkans period (fig. 5). 
Tornet har högt sittande ingång på norra sidan såsom torn med 
försvarssyfte brukar ha.13 Även det nu delvis ändrade inre 
trappsystemet visar, att man har använt tornet som replipunkt, 
medan stensakristian var avsett som kassavalv för kyrkans dyr
gripar. En intressant kombination av sten- och träarki tektur 
som är ganska vanlig inom försvarsarkitekturens område.14 

13 Se närmare R. Haupt, Die Bau- und Kunstdenkmäler in der Pro-
rinz Schleswig-Holstein VI, Heide in Holstein 1925, s. 210, 580. — A. 
Tuulse, Die Kirche zu Karja und die Wehrkirchen Saaremaas, Tartu 
1940, s. 44 ff. 

" Om kombinationen av sten och trävirke i kyrkoarkitekturen, se 
närmare R. Dethlefsen, Bauernhäuser und Holzkirchen in Ostpreussen, 
Berlin 1911, s. 62 f. 
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Fig. 5. Närtuna kyrka, Uppland. Plan. Efter Sveriges Kyrkor. — Die Kirche von 
Närtuna, Uppland. Grundriss. 

Av andra helt bevisade exempel på äldre sakristior i Uppland 
kan nämnas Bladåker.15 Den ovanligt lilla sakristian är täckt 
med tunnvalv av tegel, murarna äro inbyggda i kyrkans norra 
långhusmur, som över sakristivalv uppbäres av en avlastnings
båge av ca 70 cm bredd. Sakristimurarna äro hälften så tjocka 
som kyrkans, vilken är byggd omkring 1500 på platsen för en 
äldre träkyrka. Denna jämte sakristian kan vara från 1200-talet. 

15 För denna uppgift har jag att tacka professorskan I. Lindqvist, Upp
sala. Jfr även hennes manuskript för Sveriges Kyrkor. 
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Vidare finnas avlastningsbågar på sakristians vind i Knivsta1'1 

och östuna,1 7 den sistnämnda påminner direkt om Kårsta och 
Närtuna i samma härad. I Faringe är den nuvarande sakristian 
uppförd »af nyio 1755», men spår av äldre sakristians murar 
finns kvar jämte avlastningsbåge på vinden.18 I alla dessa fall-
tycks det nuvarande långhusets norra mur ha byggts över södra 
gaveln av en äldre sakristia och man har inget skäl att tala om 
bågkonstruktionen som en besparingsbåge, som den ibland 
kallas.19 Ty någon nämnvärd materialbesparing har icke ernåtts 
men väl ökat arbete. Visserligen vittnar bågen ensam icke alltid 
om, att sakristian är äldre. Alunda kyrka i Olands härad t. ex. 
har en bågkonstruktion på sakristivinden, som med säkerhet kan 
tolkas som en igenlagd gapskulle.20 På sakristian har således 
varit ett läktarerum, där orgeln och sångkören hade sin plats. 
Det är dock lätt att skilja mellan en avlastningsbåge av nämnda 
slag och en igenlagd gapskulle, dessutom vittna ju även andra 
detaljer om sakristians åldersförhållande till kyrkan. Eftersom 
äldre sakristior nästan alltid ha södra muren tunnare än kyr
kans norra mur, kan åldersskillnaden ofta observeras redan i 
grundplanen (med vissa undantag, där sakristian och kyrkan 
äro samtida). Om man granskar upplandsmaterialet, får man 
en hel rad kyrkor, där sakristian kan misstänkas vara byggna
dens äldsta del. Så kan t. ex. vara fallet med äldre sakristior i 
Edebo,21 Husby-Långhundra-- och Vaksala.-3 Även sakristiorna 

19 Sveriges Kyrkor, Uppland, B. IV, H. 1, Erlinghundra härad, Uppsala 
1912, s. 108 f. 

17 Sveriges Kyrkor, Uppland, B. III, H. 1, Långhundra härad, norra 
delen, utarbet. av A. Billow, Stockholm 1921, s. 54. 

18 I. Wilcke-Lindqvist, Faringe kyrka, Upplands kyrkor XXIII, Upp
sala 1948, s. 10. 

19 Sveriges Kyrkor, Uppland, B. IV, s. 109. 
20 H. Fredriksson och I. Wilcke-Lindqvist, Alunda kyrka, Upplands 

kyrkor XXXIV, Uppsala 1950, s. 6. — G. Boéthius, De tegelornerade grå
stenskyrkorna i norra Svealand, Stockholm 1921, s. 126. Jfr även hennes 
manuskript för Sveriges Kyrkor. 

21 E. Bohrn, Edebo kyrka, Upplands kyrkor IX, Uppsala 1947, s. 6. 
22 I. Wilcke-Lindqvist, Husby-Långhundra kyrka, Upplands kyrkor II, 

Uppsala 1946. 
23 Jfr uppmätningsritningar i Sveriges Kyrkors arkiv. 
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Fig. 6. Frösunda kyrka. Uppland. Plan. Efter Sveriges Kyrkor. — /Jie Kircbe 
von Frösunda, Uppland. Grundriss. 

i ös teråker , Riala och Odensala1'4 måste närmare undersökas. I 
Knutby påträffades 1925 under sakristians brädgolv sammanlagt 
5—6 olika golv över varandra. Dessa undersöktes ej närmare, 
men det förefaller sannolikt, att en äldre byggnad legat på 
samma plats. Denna kan i så fall hava varit sakristian till en 
äldre kyrka av trä. Som en märklig detalj påträffades i sydöstra 
hörnet av sakristian en gråstensmurad, nästan kvadratisk 
brunn.-5 I Hammarby kyrka finns på norra väggen mitt för sak-

24 Sveriges Kyrkor, Uppland, B. I, H. 4, Åkers skeppslag, utarbet. av 
E. Vennberg och E. Bohrn, Stockholm 1950. 

25 I. Wilcke-Lindqvist, Knutby kyrka, Upplands kyrkor XV, Uppsala 
1947, s. 8. 
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Fig. 7. Sakristian lill den försvunna träkyrkan i Uppsula-
Näs, Uppland. ATA foto. — Die Sakristei der verschwun-
denen Holzkirche in Uppsala-Näs, Uppland. ATA Photo. 

ristian ett 6,5 m långt och 2,4 m högt murparti av tegel med 
korgbågig ingång till sakristian. Detta torde vara en rest av en 
mindre sakristibyggnad av tegel från 1200-talet, då den nu
varande stenkyrkan ännu icke fanns till. 

Ett säreget fall torde kunna utläsas ur Frösunda kyrkas bygg
nadshistoria (fig. 6). Kyrkan i sitt nuvarande utseende härstam
mar från 1400-talet, men i långhusets södra vägg finnas spår 
av äldre byggnad.-" Detta har blivit tolkat som nordmur av ett 
kapell, som har legat söder om nuvarande kyrkan. En liten, 
rektangulär, endast inåt skrånande fönsterglugg är ännu bibe
hållen. Byggnaden har varit mycket liten (6,2 X 8,5 m) och hade 
förmodligen hörnkedjor av sandsten, vilka sedermera kommit 
till användning i vapenhusets hörn. Då den nuvarande kyrkan 
byggdes infogades i densamma den lilla byggnaden. Dess mur 
var emellertid tunnare än kyrkans i övrigt och måste därför 

20 Sver iges Kyrko r , Upp land , B . IV, s. 463 ff. 
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sedermera, när den södra byggnaden revs, förtjockas med tegel. 
Det ligger nära till hands att tänka den lilla byggnaden som 
kyrkans äldsta sakristia, till vilken i södra delen ett långhus av 

trä anslöt sig. Att en äldre 
kyrka fanns i Frösunda, vi
sar en dopfunt från 1100-
talet. Av okänd anledning 
flyttades sedan kyrkan åt 
norr, liksom en flyttning åt 
söder skedde t. ex. i Hattula 
kyrka i Finland. Ännu mera 
påminner byggnadsförloppet 
om stensakristian med trä
kyrka i Nådendals kloster
kyrka under dess första ske
de enligt Kartanos analys.'-'7 

Att man icke alltid byggde 
stenkyrkan på en äldre trä
kyrkas plats, därpå har man 
ett alldeles klart bevis i Upp-
sala-Näs. Det torde vara otvi
velaktigt redan på grund av 
finska paralleller, att den 
s. k. Lillkyrkan strax söder 
om den nuvarande stenkyr
kan i Uppsala-Näs är en 
sakristia, som ursprungligen 
hört ihop med en nu försvun
nen träkyrka (fig. 7). Bygg
naden är uppförd av gråsten, 
med tegel i omfattningarna 

och täckt med kryssvalv av tegel. Som vanligt vetter den enda 
fönsteröppningen åt öster. Den runda öppningen ovanför dörr
ingången överensstämmer med liknande detaljer i Åbotrak
tens sakristior. De två utkragade stenarna på sakristians södra 
vägg hade till uppgift att förbinda sakristian med träkyrkans 
norra vägg. Arkitekturen tillåter en datering av den s. k. Lill-

27 E. Kartano, Ur Nådendals kyrkas byggnadshistoria, s. 23. 

Fig. S. Den s. k. Gillestugan i Forsa, 
Hälsingland. Sektion och plan. Efler upp
mätningsritningar i ATA. — Das sog. 
Gildenhaus in Forsa, Hälsingland. Quer
schnitt und Grundriss. Nach Zeichnungen 

im ATA. 
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kyrkan i Uppsala-Näs till 1200-talets slut, vilket även torde 
bekräftas av dokumentariska uppgifter. I S:t Eriksmirakeln 
berättas om riddaren och riksrådet Magnus Johansson Ängels 
resa från Frövi till Uppsala år 1293. Han insjuknade emellertid 
plötsligt och blev liggande på sin gård Näs, där han bl. a. 
fördes till sitt kapell för att åhöra vårfrumässan.-8 Kapellet 
torde sannolikt vara identiskt med Lillkyrkan, d. v. s. gamla 
sakristian i Uppsala-Näs, eftersom den nuvarande sockenkyr
kan därstädes att döma av arkitekturformerna har tillkommit 
först under 1400-talet. Kanske var den lilla stenbyggnaden i 
Uppsala-Näs hans donation till en sockenkyrka av trä och hade 
dubbelsyfte som kapell och sakristia. Det är en fråga, som 
kommer at t beröras närmare nedan. Den mäktige Magnus 
Johansson Ängel var känd genom sina donationer till socken
kyrkor.20 

På grund av det hittills kända materialet tycks Uppland ge 
huvudbeståndet i problemet om äldre t räkyrkor med stensak
ristia. De flesta av dessa torde härröra från 1200-talet och äro 
således genomsnittligt äldre än stensakristior i Finland, där 
utvecklingen utgör en återspegling av det redan utprövade 
byggnadssättet i Roslagen. Såsom de tillbyggda stenkyrkorna 
visa, blev det särskilt aktuellt under 1400-talets slut att ersätta 
de gamla träkyrkorna med stenbyggnader, en företeelse som är 
förklarlig på grund av den allmänt ökade byggnadsverksam
heten i landet under senmedeltiden. 

Utanför Uppland kan man hittills endast urskilja några få 
byggnader, vilka skulle kunna belysa problemet t räkyrka—sten
sakristia. Så är det t. ex. frestande att tolka den s. k. Gillestu
gan i Forsa (Hälsingland) som en gammal stensakristia (fig. 8). 
Hallström har framlagt teorien, att byggnaden ursprungligen 
varit en kastal,30 Jonzon däremot anser att Gillestugan uppför-

28 A. Schuck, Ängel-ätten. Ett bidrag till den uppsvenska aristokra
tiens historia under Folkungatiden. Historiska studier tillägnade Sven 
Tunberg, 1942, s. 124. — Docent Schuck kan jag även tacka för flera andra 
uppgifter i samband med det behandlade problemet. 

29 Schuck, a. a., s. 126. 
30 G. Hallström, Medeltida försvarsverk i Norrland, I—II, Norrlands 

försvar 1930. 
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des under 1000-talet som en kyrka.31 Mot den sistnämnda teorien 
torde redan byggnadens mått strida — den invändiga sidoläng
den i vardera riktningen är endast 5 meter, vilket däremot skulle 
passa bra in på måtten hos äldre sakristior. Byggnaden i sitt nu
varande utseende är visserligen flera gånger ändrad, senast un-

)( )( irror 
Fig. 9. Sjösds gamla kyrka, Småland. Utgrävnings-
plan efler J. A. Anderbjörks ritningar i ATA. — 
Die alte Kirche von Sjösäs, Småland. Plan der 
Ausgrabungen nach Zeichnungen von J. E. Ander

björk im ATA. 

der 1700-talet, när de stora fönsteröppningarna i ovanvåningen 
tillkommo. Det kan således vara troligt, at t namnet, som i orten 
har gammal hävd, verkligen har något att göra med husets an
vändning. Men knappast är det ursprungligen byggt som gille
stuga. Murtekniken och en fönsteröppning i mellersta våningen 
visa, att stommen har hög ålder, sannolikt härstammande från 
äldre medeltiden. Av de tre mot söder vettande dörröppningarna 
kunde den mellersta i något ändrad form vara ursprunglig. Det 
torde genom specialundersökningar på platsen vara möjligt att 
få ytterligare bevis för sakristiteorien, f. n. är den endast att 
uppfatta som en preliminär tankegång. Träkyrkan måste ha 
legat på södra sidan. Liksom i flera andra fall, har man även 
i Forsa flyttat kyrkan åt norr, när denna byggdes av sten. Av 

31 I. Jonzon, Forssa gillesstuga. Vår äldsta bevarade kyrkobyggnad?, 
Hälsingerunor 1935—37, s. 91 ff. 
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Fig. 10. Sjösås gamla kyrka, Småland. Interiör mot öster före restaureringen. ATA 
foto. — Die alte Kirche von Sjösäs, Småland. Innenansicht nach Osten vor der Res

taurierung. 

den medeltida stenkyrkan kvarstår en del i den nuvarande, 
under 1800-talet ombyggda kyrkan.:!-

övriga norrländska kyrkor äro ur denna synpunkt ännu icke 
undersökta, så även här kan den framtida forskningen komma 
med åtskilliga bidrag. Såvitt det framgår ur planritningarna, 
kunde man misstänka, att kyrkan i Vibyggerå (Ångermanland) 
haft en äldre sakristia. Oregelbundenheter i norra långhusmu
rens inre sida mot sakristian torde vittna därom.33 

Vissa intressanta exempel på problemet i fråga finnas i Små
land. Där har skogsrikedomen särskilt gynnat träarkitekturen, 
av vilken en rad bevarade monument ännu finnas kvar. Ej sällan 
byggdes vid en träkyrka en sakristia av sten.34 De viktigaste 
resultaten har man fått fram genom utgrävningarna i Sjösås 

32 H. Cornell, Norrlands kyrkliga konst under medeltiden, Stockholm 
1918, s. 79. 

33 Cornell, a. a., plan å s. 96. 
31 E. Wrangel, Medeltidskyrkorna i Småland, Norra Smålands forn

minnesförenings tidskrift 1907, s. 5. 
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gamla kyrka.35 Redan den nuvarande stenkyrkans grundplan 
ger en viss anledning förmoda, att sakristian torde vara äldre 
än långhuset (fig. 9). Vid undersökningar år 1943 hittades även 
en skarv i kyrkans nordöstra hörn och en dylik är synlig i hör
net mellan sakristians västra och långhusets norra mur på yt ter
sidan. På norra långhusväggen och norra delen av väggen mel
lan långhuset och sakristian fanns till en höjd av omkring 1 m 
över grundstenarna avtryck av längsgående trävirke, vilket 
utgör avtryck från virket i den t immerkyrka, som föregått sten
kyrkan och som delvis måste ha stått kvar, då stenkyrkan bygg
des. Särskilt tydligt var avtrycket av syllstocken med sin fas-
ning. Vid långhusets andra sidor funnos t. o. m. syllarna kvar, 
med mycket komplicerade knytningar i hörnen som ett intres
sant bidrag till medeltida t immerarki tekturens historia. I koret 
funnos inga syllar, även grundstenarna äro mycket rubbade, 
antagligen i samband med begravningar. 

Sjösås gamla kyrkas byggnadshistoria påminner mycket om 
»eccjesia lignea infra muros» vid Uppsala domkyrka.30 Där upp
fördes såsom bekant inom den till sin grundplan utstakade eller 
redan under byggnad varande nya katedralens område en kyrka 
av trä, som 1290 alltjämt stod kvar. Till de första utförda delarna 
av domkyrkan bör sannolikt räknas sakristian, nuvarande 
Jagellonska gravkoret, vilket framgår bl. a. av knektkapitäl av 
tidig form.37 Även i Sjösås har sakristian tillkommit tidigare än 
nuvarande långhuset, dock efter t räkyrkans uppförande, som 
avtryck av trävirke i sakristimurens västra hörn visar. När man 
sedan började ersätta t räkyrkan med en stenbyggnad, ville man 
ha denna i den sengotiska salkyrkans form: det smalare kor
partiet följdes ej mera i södra delen och endast den låga sak
ristian påminner om det gamla förhållandet mellan kor och 
långhus under t räkyrkans period (fig. 10). Kyrkan äger mycket 

35 Om dessa undersökningar har jag fått flera viktiga upplysningar 
genom konstnären Iwar Anderson och landsantikvarien Jan-Erik Ander
björk, för vilka jag framför ett hjärtligt tack. 

38 Corl R. af Ugglas, »Ecclecia lignea infra muros» vid Uppsala dom
kyrka, Fornvännen 1918, s. 223 ff. 

37 G. Éoethius och A. L. Romdahl, Uppsala domkyrka 1258—1435, Upp
sala 1935, s. 38. 

174 



T R Ä K Y R K O R M E D S T E N S A K R I S T I A 

Fig. 11. Tidesrums kyrka, Östergötland. Efter gammalt foto i ATA. — Die Kirche 
von T idesrum, Östergötland. Nach einer alten Photo im ATA. 

vackra träskulpturer från tiden omkring 1250, vilka torde ge 
dateringen till den äldsta kyrkan, medan ett triumfkrucifix från 
1400-talets senare hälft kan ha tillkommit i samband med det 
nuvarande långhuset.38 

Av andra småländska exempel kan nämnas Edshult, som har 
varit en av de märkligaste svenska träkyrkorna.3 0 Såsom bekant 
revs den under 1830-talet, men gencm Mandelgrens ri tningar 
får man en ganska god uppfattning om plan och arkitektoniska 
detaljer.40 Till kyrkan anslöt sig norr om koret en sakristia med 
massiva stenväggar, efter allt att döma byggt något senare än 
själva kyrkan, som kan dateras till 1300-talet. Även stensak-

3S R. Norberg, De medeltida skulpturerna i Sjösås gamla kyrka, Hyltén-
Cavallius-Föreningens årsbok 1941, s. 108 ff. 

39 A. Lindblom, Då en kyrka vandaliseras, Julhälsningar till försam
lingarne från präster i Linköpings stift 1912, s. 121 ff. 

40 N. M. Mandelgren, Atlas till Sveriges odlingshistoria XI, 1, Stock
holm 1883, pl. VII; jfr även hans Monuments scandinaves, pl. IX. 
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ristian i Pelarne är yngre än själva kyrkan av trä, vilken man 
daterat till 1200-talet.41 I Gårdveda gamla kyrkogrund kan sten
sakristians med bruk lagda grundmur tydligt urskiljas från 
långhusets tor rmurar till en träkonstruktion.42 Om kyrkans 
ålder vet man ingenting närmare, den revs efter socknarnas 
sammanslagning omkring 1820. Efter grundplanen att döma 
torde den alldeles säkert härstamma från medeltiden. 

I Östergötland visar Tidesrum (Tirserum) än i dag, hur en 
medeltida t räkyrka med stensakristia är byggd (fig. 11). Efter 
inventarierna att döma torde kyrkan härstamma från tiden 
omkring 1300, stensakristian kunde eventuellt vara byggd sam
tidigt med kyrkan eller något senare.43 Å ödekyrka i samma 
landskap har liknande grundplan som Sjösås gamla kyrka,44 

med inskjutande sakristia på långhusets nordöstra hörn. Kanske 
det är betingat av samma orsak som i Sjösås, d. v. s. at t man 
först hade en träkyrka med smalare kor, till vilken en sten-
sakristia tillfogades, innan långhuset byggdes av sten. Sannolikt 
kan man även tolka kyrkoruinen i Näsby (Rystad socken) som 
en stensakristia (med sidolängd av ca 10 m, vilket är det van
ligaste i äldre stensakristior).45 

I de andra landskapen finns icke mycket att hämta i den 
vägen. Antingen gick man ganska snabbt över till stenarkitek-
turen (Skåne), eller också byggdes även sakristiorna av trä, 
såsom i Värmland. Alldeles okänt torde byggnadssättet i fråga 
dock ej varit i Värmlands skogstrakter, som en kyrka från nyare 
tid visar: efter att ha brunnit två gånger fick Nyeds år 1702 
byggda träkyrka en sakristia av sten.40 Visserligen kan även här 
den framtida forskningen bringa nya fakta i dagen från det här 
behandlade materialets synpunkt, ty denna översikt pretenderar 
ingalunda på fullständig materialregistrering utan måste upp
fattas endast som problemställning i princip. 

41 M. Hofrén, Pelarne — en romansk träkyrka, Fornvännen 1926, s. 54 ff. 
42 Jfr M. Hofréns redogörelse från år 1928 jämte planritning i ATA. 
43 Tirserums gamla kyrka i Östergötland, Svenska Turistföreningens 

årsskrift 1919, s. 318. 
44 Jfr planskiss i ATA. 
45 Planritning i ATA. 
" Brev och tidningsurklipp i ATA. 
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Fig. 12. Laiany kyrka, Tjeckoslovakien. Plan efler 
Soupis pamålek historickych. — Die Kirche von 

Laiany, Tschechoslowakei. Grundriss. 

Utom Sverige och Finland har det icke lyckats att få några 
viktiga belägg på t räkyrkor med stensakristia i andra länder 
kring Östersjön. Att de flesta medeltidskyrkor i Baltikum hade 
föregångare av trä, är ju ett känt faktum. Krönikeskrivaren 
Henrik har mycket att berätta om byggandet av träkyrkor under 
1200-talets förra fjärdedel, bl. a. nämner han även svenskarnas 
andel i Västra Estland under sommaren 1220.47 Baltikums geo
grafiska läge gör det förklarligt, at t inga medeltida träkyrkor 
finnas i behåll. Men det kan tänkas att samtliga stora försvars-
mässiga sakristior i Västestland och på öse l byggdes allra först, 
när man började ersätta t immerkonstruktionen med stenmurar. 
Att byggnadssättet levde kvar även under senmedeltiden, om
vittnar ett brev av ordensmästaren Sigfrid Länder von Span-
heim från år 1417, där han meddelar till magistraten i Tallinn 
(Reval), att Birgittinerkloster i Pirita (nära Tallinn) hos honom 
anhållit om tillstånd att bygga en sakristia av sten för förvaring 
av klostrets värdeföremål och för att skydda dessa mot eldfara.48 

Piritaklostret anlades 1407, invigdes 1436; det vill synas, som 
om de äldsta husen bestått av trä.40 

47 P. Johansen, Die Estlandsliste des Liber census Daniae, Kopenhagen-
Reval 1933, s. 69. 

48 O. Liiv, Pirita klosters krönika. Pirita klooster-Birgittaklostret vid 
Tallinn 1436—1936, Pirita kaunistamise seltsi väljaanne nr 12, Tallinn 
1936, s. 35. 

40 B. Berthelson, Studier i birgittinerordens byggnadsskick, I, Lund 
1946, s. 408. 
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Något mera ur denna synpunkt erbjuder kyrkoarkitekturen i 
Mellaneuropas östra delar, i de polska och de tjeckiska områ
dena. Även där har ju t räarki tekturen spelat en betydande roll, 
dessutom lade man där särskilt vikt vid eld- och inbrottssäkra 
sakristior på grund av de osäkra förhållandena vid gränsen 
mellan två olika religionsområden. Ej sällan påträffar man sak
ristior med kraftiga mura r och tunnvalv, anslutande sig till 
kyrkor som enligt planritningarna att döma skulle kunna vara 
yngre än sakristiorna. Så är förhållandet t. ex. i Sveraz, Eélic 
och Zwolln,50 den sistnämnda kyrkan med en till försvaret an
passad sakristia. I ett fall har man säkra bevis på, att byggnads
arbetena försiggått i analogi med Närtuna: kyrkan i Lazany 
(Tjeckoslovakien) har först fått tornet i sten, vilket dateras till 
den romanska tiden.51 Högst troligt anslöt sig till denna ett lång
hus av trä, och under 1200-talet byggdes vid korets norra sida 
ett kapell, som även tjänstgjorde som sakristia (fig. 12). Det 
nuvarande långhuset har tillkommit under senmedeltiden. I 
kyrkan Krucemburk (Möns crucis) ligger kapellet, resp. sak
ristian på korets södra sida och är försett med en rund absid; 
ovanpå sakristian reser sig ett torn med gotiska fönsteröpp
ningar.52 Liksom i Lazany är långhuset även här från senmedel
tiden och torde ha föregåtts av en träbyggnad. 

Bland bibehållna medeltida t räkyrkor inom samma område 
finnas även sådana med stensakristia. Tichå är byggd år 1520, 
både långhuset av trä och sakristian med bottenvåningen av 
massiva stenväggar äro samtida.53 I det forna Schlesien finnas 
två exempel: Schmorgau och Mikultschiitz,54 i båda fallen sten
sakristior med samma datum som kor och långhuset av trä. 

Det vore tydligen omotiverat att draga några direkta linjer 
mellan östeuropeiska och svensk-finska t räkyrkor med sten-

60 Soupis pamätek historickych a uméleckych v krälovstvi ceském, 
XLI, Praha 1918, s. 385; XXXV, s. 2; XXXVII, s. 283. 

51 Soupis pamätek historickych, XVI, s. 74. 
,2 Ibidem, XXIII, s. 46 ff. 
63 V. Mend, Dfevéné kostelni stavby v zemich éeskych, Praha 1927, 

s. 55, fig. 38. 
54 E. Wiggert-L. Burgemeister, Die Holzkirchen und Holzturme der 

Proussischen Ostprovinzen, Berlin 1905, s. 70, pl. 17; om Schmorgau jfr 
även Zeitschrift fiir Bauwesen Jg. 1856. 
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sakristior. I bägge fallen har det endast varit liknande förutsätt
ningar och framför allt rent praktiska skäl, som förorsakat detta 
byggnadssätt. En sak bör dock framhävas vid tolkningen av det 
svenska materialet: sakristiornas ursprungliga funktioner. Att 
dessa äro byggda för att framför allt tjänstgöra som sakristior 
vid norra sidan av kyrkan, framgår tydligt ur byggnadsdetal
jerna. Gavelsidor ligga ju alltid mot syd och norr, dörröpp
ningarna på södra sidan tyda på anslutande kyrkobyggnaden. 
Men en sakristia kunde även ha andra uppgifter utom att vara 
förvaringsrum för kyrkans ägodelar. I samband med kombina
tionen kapellet—sakristia i polsk-tjeckiska områden erinrar man 
sig, att även på andra håll på kontinenten uppges, att fr. o. m. 
1200-talet »sacrarium» ofta hade till uppgift att även vara »ora
torium» och at t i samband med detta ett altare inrättades.55 

Om altaren i sakristior har man ju även uppgifter flerstädes i 
Sverige. Dessutom torde fallet Uppsala-Näs visa, att sakristian 
där troligen användes som kapell till en storman. Det kunde 
således tänkas, att en del stensakristior vid tidiga träkyrkor till
kom som donationer antingen från konungens, frälsemäns eller 
biskopens sida och hade till uppgift att under vissa förhållanden 
vara deras kapell, eventuellt mässkapell.56 Den första grunden 
till en kyrklig verksamhet lades ju ofta av enskilda stormän, 
vilka på egen mark läto bygga en liten kyrka. Sedan var det 
sockenbornas sak, att fullborda det övriga. På sådana förhållan
den kunde bl. a. det kända passuset i östgötalagen tyda, att 
»konungen låter kyrkobygge börja, bönderna föra det till slut».57 

65 H. Otte, Handbuch der kirchlichen Kunstarchäologie des deutschen 
Mittelalters, I, Leipzig 1868. 

56 G. H. Cook, Mediaeval chantries and chantry chapels, London 1947. 
— I samband med detta jfr även Skövde kyrka. Där fanns en liten rund
byggnad på norra sidan av koret, nu bevarad blott i rester under mark. 
Sannolikt utgjorde denna byggnad den hel. Elins gravkapell, utfört i viss 
anslutning till kungagravens kapell i Vreta (E. Lundberg, Byggnads
konsten i Sverige under medeltiden 1000—1400, Stockholm 1940, s. 317). 
Att redan den gamla sakristian i Åbo har använts som begravningsplats 
torde framgå ur Rinnes redogörelse (Rinne, a. a., s. 95). Även i Sverige 
har man flerstädes hittat gravar under sakristigolv. 

57 Svenska landskapslagar tolkade och förklarade för nutidens sven
skar av A. Holmbäck och E. Wessén, I: östgötalagen och Upplandslagen, 
Stockholm 1933, s. 7. 
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Men dessutom kunde den lilla kärnbyggnaden ha än yt ter
ligare uppgifter utom att vara sacrarium, secretarium, orato
rium, parlatorium, salutatorium.58 Man tänker t. ex. på brunnen, 
funnen i Knutby sakristia, vilken närmast för tankarna till 
källan, som ännu är bevarad i norra tornkapellet i Uppsala dom
kyrka.50 Nämnas kan även Mandelgrens uppgift, fastän okontrol
lerad, om dophus på källor.00 Kanske tog man hänsyn till en 
gammal, helig källa, över vilken en stensakristia restes, för att 
kunna använda dess vatten för dophandlingarna. Ännu så länge 
är detta endast ett löst antagande men helt omöjligt torde det 
icke vara, at t sakristian som kärnbyggnad med flerdubbel ka
raktär under en viss tid även har tjänat kyrkans heliga hand
lingar och också under vissa omständigheter stått till förfogande 
åt donatorer.01 Successivt ha de ren t kyrkliga funktionerna 
övertagits av de senare utbyggda kyrkorummen och sakristian 
har behållit endast de profana uppgifterna, där man än i dag 
ganska ofta kan upptäcka flera århundraden gamla bostads
traditioner. 

ZUSAMMENFASSUNG 

Armin Tuulse: Holzkirchen mit Steinsakristeien. 
Verf. behandelt eine Gruppe von schwedischen Landkirchen, bei denen 

die Sakristei der älteste Teil des Gebäudes ist. Dieses ist dadurch zu 
erklären, dass die jetzigen Steinkirchen zunächst Langhaus und Chor 
aus Holz hatten, oft jedoch mit einer Sakristei aus Stein. Als man später 
die Holzkonstruktion mit Steinmauern ersetzte, behielt man die Sak
ristei aus der Zeit der Holzkirche bei. In Finnland hat man schon fruher 
diesen Sachverhalt bei verschiedenen finnischen Kirchen festgestellt. 
Der Verf. beschreibt analoge Beispiele besonders aus Uppland (Mittel-

58 H. Bergner, Kirchliche Kunstaltertiimer in Deutschland, Leipzig 
1903, s. 166. 

69 Boéthius-Romdahl, a. a., s. 22. 
63 Mandelgren, Atlas, s. 39. 
61 I anslutning därtill kan nämnas protesis och diakonikon i östkrist-

na kyrkorna — det ena av dessa med sakrala, det andra med profana 
funktioner. Bådas förhållande till koret är analogt med sakristior
na (jfr även O. Rydbeck, Lunds domkyrkas byggnadshistoria, Lund 
1923). I små landskyrkor kunde det sakrala och profana gott förenas i 
ett rum. De ovannämnda sakristiorna i Lazany och Kruccmburk synas 
säkerligen ha haft kontakt med byzantinska konstområden. 
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schweden), wo man viele ältere Sakristeien aus dem 13. Jh. hat, die ver
mutlich als Vorbild fiir Finnland gedient haben. Die Sakristeien in Lunda, 
Kårsta, Närtuna, Bladäker und Knivsta werden als charakteristisch 
bezeichnet. In allén diesen Kirchen hat man im Spätmittelalter die 
Holzkirche durch eine steinerne Kirche ersetzt. In Uppsala-Näs steht die 
alté Sakristei isoliert siidlich von der jetzigen Steinkirche aus dem Spät
mittelalter, während die alte Holzkirche spurlos verschwunden ist (vgl. 
die Sakristei in Akaa, Finnland). 

In Småland gibt es noch eine Reihe mittelalterliche Holzkirchen mit 
Steinsakristeien. Ausserdem haben die Ausgrabungen in der alten Kirche 
von Sjösås bewiesen, dass auch dort urspr. eine Holzkirche gestanden 
hat, mit der jetzigen Steinsakristei aus derselben Zeit. Das Langhaus hat 
man erst nachträglich aus Stein errichtet, während die Holzkirche noch 
bestand, was die Spuren der Holzkonstruktion an den Innenwänden 
beweisen. Dieser Sachverhalt erinnert an die Domkirche von Uppsala, 
wo sich ebenfalls auf dem Platz der jetzigen Kathedrale eine Holzkirche 
befand. Auch dort wurde die Sakristei fruher erbaut als die Kirche im 
iibrigen. 

Schliesslich vergleicht der Verf. das schwedisch-finnische Material mit 
analogen Bauwerken auf polnischem und tschechischem Gebiet, wo die 
Sakristei eine gewisse Zeit auch als Kapelle gedient hat. Gleiche Ver
hällnisse känn man auch in Schweden annehmen. 
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