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Till frågan om de ovala spännbucklornas uppkomst. 83 

korligen för detta tanken till det likartade förhållandet med 
de bekanta hjälmbeslagen i form av ornerade bronsplåtar, 
kända dels från Vendelfynden, dels från Torslunda på Öland. 
I anslutning till Stjernas allmänna betraktelsesätt skulle man 
såsom tillverkningsorten för dessa kunna betrakta Uppland 
och i deras förekomst på Öland se ett arkeologiskt belägg 
på svearnas expansion vid denna tid. Dessa teorier få ett 
visst stöd genom den framhållna utbredningen för de tidiga 
spännbucklorna. Samtidigt utgöra dessa ett gott bevis för 
riktigheten av Stjernas viktiga iakttagelse, att de fornsaksfor-
mer, som under den yngre järnåldern bli de rådande i södra 
och östra Sverige, ha sina prototyper i Uppland och Norrland1. 

1 Svear och götar under folkvandringstiden (Sv. Fornm. Tidskr., 
bd 12), s. 345. 

Spånklädda stenoäggar å romanska kyrkor. 

Av 

ANDERS ROLAND. 

Nom bekant förekommer spån såsom taktäckningsma
terial på våra nordiska stenkyrkor sedan lång tid 
tillbaka. De takstolar, som äro kvar i våra romanska 
kyrkor, äro också så pass klent byggda och av så 

smäckra konstruktioner, att något annat taktäckningsämne än 
spån eller bräder på förvandring näppeligen funnits å dem, 
då de ursprungligen byggdes1. Att takytorna varit spåntäckta, 
är sålunda ett bekant och ovedersägligt faktum. Däremot torde 
det förvåna, att även horisontala väggar av sten varit spanade, 
och det är i sammanhang med detta faktum, som en förut 
oförklarlig konstruktionsdetalj i ett antal svenska kyrkor, kan 
få sin naturliga förklaring. 

En hel grupp av de vestgötska kyrkorna äro byggda av 
sandsten i finhuggna kvadrar med en ytterst noggrann teknik. 

1 Jfr Ekhoff, Svenska stavkyrkor, s. 42 och not pä samma sid. 
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Socklar, fönsteromfattningar och portaler äro väl huggna, och 
väggarna med lika stor omsorg uppförda, utom i fråga om ett 
begränsat parti, som i flera fall vanvårdats, nämligen lång
husets östra gavelröste. Vid tvenne av de kyrkor, som un
dersökts för arbetet "Sveriges kyrkor", de båda i Kållands 
härad liggande Skalunda och Sone kyrkor, har detta i sär
skilt hög grad varit förvånansvärt. 

Skalunda gamla kyrka, fig. 1, byggd av tunna, ytterst väl-
huggna kvadrar av sandsten, har långhusets östra gavelröste 
uppfört av gråsten och sandsten blandade1 under det att den 
västra gaveln blivit ända upp i spetsen byggd av sandsten 
som murarna för övrigt. Att observera är, att just i Skalunda 
koret senare blivit ombyggt, varför långhusets östra gavel
röste då har kunnat bliva förändrat från sitt ursprungliga ut
seende. Sedan likartade förhållanden i andra kyrkor kommit 
i dagen, förefinnes dock möjlighet att anordningen är ur
sprunglig och på annat sätt kan få sin förklaring. 

I Sone kyrka, fig. 2, är förhållandet analogt. Långhusets 
östra mur ovan kormurarnas avjämningshöjd är, i motsats till 
väggarna för övrigt, utförd av grovhuggen sandsten av samma 
utseende, som brukar förekomma på dylika byggnadsdelars 
insidor mot vindar och tornrum. Muren är dessutom till sin 
övre del indragen från det undre murlivet, så att en 10 cm. 
avsats bildats just i samma höjd, där kormurarna sluta. Även 
denna anordning högst oförklarlig. 

Atnö gamla kyrka i Medelpad, fig. 3, nu ödekyrka, har se
dan gammalt på skeppets östra gavel, som ända upp till nocken 
är uppförd av sten, en beklädnad av spån liggande utanpå 
stenväggen2. Liknande är förhållandet med Moheda kyrka i 
Småland, fig. 4, där icke blott långhusets utan även korets 
gavel över absiden äro inklädda med en träbeklädnad, ehuru 

1 Detta förhällande är icke påpekat i beskrivningen av Skalunda kyrka. 
Sveriges kyrkor, Vestergötland. Utarbetad av E. Fischer. 

2 Meddelat av fil. lic. H. Cornell, då jag för honom i annat samman
hang påpekade det egendomliga med Sönes gavel. Pä detta uppslag har, 
vid hågkomsten av andra fall, denna uppsats blivit byggd. 



Spänklädda stenväggar å romanska kyrkor. 85 

gavlarna ända upp i spetsen äro byggda av sten1. I detta fall 
är beklädnaden gjord av bräder och lockbräder, men av spår 
alt döma, finnes ingen tvekan, att dessa bräder varit föregångna 
av en spånbetäckning. 

Granskar man närmare denna byggnadskonstruktion, skall 
man finna, att den haft en ytterst viktig uppgift att fylla, och 
att den är en åtgärd, som löser en av de svåraste detaljerna 
vid kyrkobyggandet. Den klarlägger nämligen problemet att 
för snö och väta täta fogen mellan en vertikal stenmur och 
tillstötande tak. Vid de gamla tornlösa kyrkorna var denna 
punkt vid långhusets östgavel en av de ömtåligaste. Utfördes 
icke tätningen här med minutiös omsorg inträngde snart väta, 
som undergrävde byggnadens bestånd, och därför måste ock
så särskilda konstruktioner här tillgripas. Vid de gamla trä
kyrkorna med helt spanade tak och väggar, liksom även vid 
stavkyrkornas spanade gavlar och tak, förefanns den här på
pekade svårigheten med vattnets utestängande icke i så hög 
grad. Därför var det naturligast, att även vid stenkyrkorna 
här i norden bibehålla och använda sig av en liknande kon
struktion, ehuru stengavlarna uppfördes efter mönster från 
andra och sydligare länder. Det är därför en möjlighet, att 
denna egendomlighet är en av de många relikterna från vår 
äldsta inhemska byggnadskonst, som med naturnödvändighet 
dröjt sig kvar, då söderns kyrkobyggnadskonst kom till oss. 

Hur denna konstruktion i detalj blivit utförd kan i detta 
sammanhang icke klargöras, då utförandet ej kunnat i små 
enskildheter undersökas, men antagligt är, att en brädbekläd-
nad rests från det undervarande kortaket till kyrktakets yttersta 
taksparre och att härpå, enligt samma princip som på taket, 
spånen blivit spikad eller rent utav fastsatt med tränaglar, 
De nedersta spånraderna kunde genom utvikning och genom 

1 Vid restaureringen av denna kyrka, av mig 1912 planerad, har denna 
brädbeklädnad sorgligt nog blivit avlägsnad, enär jag icke kände dess historia, 
utan i den rätt smaklösa beklädnaden endast säg ett primitivt och tillfälligt 
sätt att lösa en svärighet. 



Fig. 1. Skalunda kyrka från sydost. 
Foto förf. 
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Fig. 2. Sone kyrka från nordost. 
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Foto Algurén. 
Fig. 3. Alnö kyrka frän nordväst. 

Före kyrkans vandalisering genom päläggning av eternit i stället för spån. 

Fig. 4. Mohcda kyrka före restaureringen. 
Foto förf. 
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att läggas i flera lager, åstadkomma en effektiv tätning av den 
svåra vinkeln mellan tak och vägg. På sådant sätt säkerställ
des undervarande valv och murar. 

Tänker man sig nu en liknande konstruktion anbrakt på 
Skalunda och Sone kyrkor, sä bliver den omständigheten att 

långhusets östgavel är 
byggd av grövre mate
rial och mindre nog
grann! utförd, på detta 
vis väl förklarad. Den 
västra gaveln liksom ko
rets östgavel bliva, då 
inga takvinklar där fin
nas, skyddade av tak
språnget utan att behöva 
inspånas. Vid Sone kan, 
med dylik anordning av 
spåntäckt gavel, ännu en 
egendomlighet förklaras. 
Som förut sagts är gaveln 
indragen c:a 10 cm. in
nanför den undervarande 
väggens liv och över
gången förmedlas på ett 
mycket egendomligt sätt, 

fig. 5 och fig. 6. Långhusets stenvägg på södra och norra 
sidan är c:a 60 cm. högre än motsvarande väggar av koret. 
För att därför få sydöstra hörnet rakt och helt, har indrag
ningen av muren skett på östra gaveln c:a 50 cm. från hörnet 
och på så sätt bildas, från öster sett, en hörnmäklare av 50 
cm. bredd och 60 cm. höjd samt med 10 cm. språng från 
gavelns liv. Vid första påseendet ser denna ut som något 
slags tinne, och att kyrkan skulle varit tinnad på koret be
hövde ju icke ligga alldeles utom möjlighetens gräns, men 

i 
Foto förf. 

Fig. 5. Söne kyrka, långhusets sydöstra hörn. 
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ett noggrannare studium visar att detta framsprang icke har 
någon genom muren gående fog, utan samma stenar, som 
bilda hörnet, sträcka sig med 10 cm. och mera ett stycke in 
på gavelväggens liv. An
ordningen kan således ej 
vara annat än från början 
avsiktlig. Över det tinn-
liknande utsprånget ligger 
långhusets hammarband 
ända ut i det östra mur
livet och därovan ligger, 
på vanligt medeltidsvis, i 
murlivet en inmurad trä
tass i samband med den 
taksparre, som ligger i ga
velns yttre kant. I lång
husets gavel är detta dock 
ej numera fallet, då denna 
tass av trä i rätt sen tid 
blivit avlägsnad och ersatt 
med ifyllning av murbruk, 
men vid korgaveln kan för
hållandet bättre studeras. 

Denna indragning av 
murlivet har tydligen varit 
avsedd att upptaga en bräd-
och spånbeklädnad av ovan 
antydd art. Genom att i 
räta vinklar ordna avsatsen 

Fig. 6. Sone kyrka. Sektion genom koret, 
uppmätt av förf. ' 

har också spånbeklädnaden på ett för ögat tilltalande sätt av
slutats mot murarna. 

Det finnes ingen teknisk svårighet att från taksparren, ut
med gaveln och mot kortaket och hammarbandets ända, sätta 
en brädförvandring, som sedan spanas i sammanhang med 
det underliggande taket. Den östra gaveln får dä ett ytterst 
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vårdat och välkonstruerat utseende fullt jämbördigt med kyr
kans fina byggnadssätt för övrigt, och gavelns täckning kom
mer på grund av indragningen att springa ytterst litet fram 
över östmuren. Att gaveln en gång varit avsedd att vara på 
något sätt intäckt, då den till sitt byggnadssätt är så grov och 
olika all annan fasadyta, är alltså mycket troligt. Flera teorier 
att förklara denna egendomlighet med indragning av gaveln 
hava skapats och förkastats, men denna sista verkar dock över
tygande, då den bygger pä en konstruktionsdetalj så viktig för 
byggnadens underhåll och bestånd. 

Har denna konstruktion en gång funnits, har den dock 
tidigt försvunnit. På de teckningar från 1670-talet, som finnas 
av såväl Sone som Skalunda kyrkor, äro ifrågavarande gavlar 
icke inspånade. Det är att märka, att de båda nämnda kyr
korna äro bland Västergötlands äldsta romanska byggnader. 
I flera kyrkor, t. ex. Forshem, vars kor är av senromanskt da
tum, förekommer icke dåligt byggd östgavel på långhuset. Är 
därför den ovan framkastade förklaringen rörande gavelröstena 
riktig, pekar den hän på en mycket ålderdomlig, måhända 
som förut sagts med äldre träbyggnadskonst samhörande kon
struktionsmetod. 

Av intresse skulle vara att få denna fråga undersökt med 
ledning av rikare material. Faktum kvarstår dock, att kyrkor 
finnas med spanade stengavlar i tvenne så skilda delar av vårt 
land som Småland och Medelpad. Det synes då vara mycket 
antagligt att liknande anordningar finnas annorstädes och i 
antytt sammanhang. 

Stockholm i januari 1918. 


