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A
INLEDNING

» Under senhösten zooi förstördes Södra Råda kyrka i Värmland i en brand 
och därmed förlorades en betydande del av det svenska kulturarvet. Kyrkan, som 
stammade från början av 1300-talet, var ett av Sveriges märkligaste minnesmärken 
från medeltiden, dels på grund av att den var en av landets bäst bevarade träkyrkor, 
dels genom de oskattbara medeltida målningarna som täckte både tak och väggar. 
Tragedin var ett faktum, men samtidigt växte sig en önskan att en ny kyrka skulle 
återupplöras på samma plats med samma utseende.

Riksantikvarieämbetet, med dåvarande riksantikvarien Erik Wegræus, beslutade 
i början av år 2002. att kyrkan skulle återuppbyggas. Alla var överens om att det inte 
gick att återskapa den förlorade nationalskatt som kyrkan utgjorde med sina kultur
historiska värden, men genom att rekonstruera kyrkan kan Södra Råda gamla kyrk- 
plats ge nytt hantverkskunnande och ny kunskap om vår medeltida historia. Det här 
var upptakten till ”Södra Rådaprojektet” med syfte att sprida kunskap om historia, 
arkeologi, medeltida byggnadsteknik och måleri. Den här boken handlar om arkeo
login.

Under tre somrar har arkeologer från Riksantikvarieämbetet tillsammans med 
länsmuseerna i Värmland, Västergötland och Västmanland och ett trettiotal amatö
rarkeologer från närområdet undersökt platsen för den medeltida timmerkyrkan. 
Genom att i princip hela kyrkoruinens inre har totalundersökts och att vissa insatser 
gjordes på den omgivande kyrkogården har resultaten utgjort, och kommer att ut
göra, en källa till många inspirerande arbeten kring platsens historia.

Följande bok innehåller några av dessa arbeten. Författarna har olika bakgrund 
och skriver utifrån sina erfarenheter och betraktelser av Södra Råda gamla kyrk- 
plats. Ulrika Wallebom, som var projektledare för de arkeologiska utgrävningarna,
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inleder med att berätta om dem och vilka frågor man sökte svar på och vilka nya 
frågor som väcktes under arbetets gång. Frågorna berörde särskilt om kyrkan hade
en föregångare,__kyrkans byggnadshistoria, om gravarna kunde berätta kring hur
människorna levt och dött i Södra Råda, hur kyrkogården disponerats och slutligen 
varför kyrkan låg där den låg.

För att ta det i kronologisk ordning så handlar den första frågan om vad som 
egentligen hände på platsen innan Södra Råds första kyrka byggdes. Lämningar och 
koldateringar ger en spretigbild av ett återkommande men förmodligen ganska spo
radiskt nyttjande av området under hela järnåldern in i medeltid. Även om mer 
handfasta lämningar från den här perioden är få, finns ett ganska gediget keramik
material som ger en fylligare bild av händelseförloppet. I kapitlet som följer berättar 
Martin Edlund och Ebba Knabe om lämningarna på platsen före kyrkornas tid.

Den andra frågan fanns redan innan vi började gräva i Södra Råda, nämligen om 
det fanns lämningar efter en äldre kyrka på platsen. Äldre inventarier och omnäm
nandet av Rudha socken från år 1180 indikerade att det borde ha funnits en före
gångare till timmerkyrkan. Här gav den arkeologiska undersökningen klara besked 
när vi slutligen hittade de tydliga spåren efter en äldre stolpburen kyrka som av allt 
att döma bör ha uppförts vid noo-talets mitt eller andra hälft. Södra Rådas äldre 
kyrka beskrivs ur flera olika synvinklar av Rikard Hedvall.

Fråga nummer tre handlar om själva timmerkyrkan, och då framför allt dess 
byggnadshistoria. Faktum är att kyrkans signum, förutom de berömda målningar
na, var att den förändrats ovanligt lite sedan uppförandet. Kanske är det just detta 
som är det intressanta om man ser kyrkan ur ett större perspektiv. Vilka historiska 
skeenden låg bakom att man först uppförde denna förhållandevis stora kyrka med 
sina påkostade utsmyckningar, för att sedan låta den stå, mer eller mindre bort
glömd? Rent arkeologiskt har det visat sig vara svårt att greppa eventuella hittills 
okända ombyggnationer av kyrkan men Ann Catherine Bonnier har gjort en djup
dykning ner i timmerkyrkans historia, men då med betydligt mer på fotterna än de 
arkeologiska spåren.

Den fjärde frågan handlar om kyrkogården och dess klockstapel. Även om denna 
fråga delvis redan berörts när det gäller gravarna ville vi dessutom ta reda på om det
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gick att specificera hur kyrkogården varit utformad och om och i så fall varför den 
förändrats över tid. I detta och mycket mer har Martin Edlund fördjupat sig i den 
sista artikeln i boken

Den femte och sista frågan rör gravarna. Till en början hoppades vi att de skulle 
kunna bidra med mycket information om människorna som levat och dött i Södra 
Råda under århundradenas lopp. Redan i inledningen av undersökningarna stod 
det dock klart att de gravlagda var så dåligt bevarade att en osteologisk analys inte 
skulle kunna ge tillräckligt mycket information för att en större undersökning av 
kyrkogården skulle vara försvarbar. Däremot beslutades det att de gravar som ändå 
berördes skulle grävas ut lika noggrant som alla andra lämningar, och av den anled
ningen arbetade vi i tätt samarbete med osteologisk expertis. Läs mer om osteologi, 
gravar och vad analysen av de gravlagda i Södra Råda berättar om det medeltida 
samhället i Agneta Olssons och Kristina Jonssons bidrag.
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Förödelsen som mötte arkeologerna första 
dagen var chockerande. Den lilla timmerkyr
kan med sina storslagna målningar hade för
vandlats till ett gigantiskt plockepinn av förkol
nade stockar. Innan utgrävningarna kunde 
sätta igång gjordes en uppröjning och doku
mentation av det som återstod av kyrkan ovan 
mark. Foto Rikard Hedvall, RAÄ.
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A
EN RESUMÉ AV TRE 

SOMRARS UTGRÄVNINGAR
Ulrika Wallebom

» På slingrande skogsvägar närmade vi oss Södra Råda gamla kyrkplats, med bi
larna fullpackade av grävredskap och blandade känslor. Flera av oss arkeologer som 
samlades på grusplanen framför den nedbrunna kyrkan morgonen den 15 maj år 
2002 hade aldrig hunnit besöka kyrkan innan den brändes ned. För oss som hade 
hunnit beundra den lilla timmerkyrkan med de fantastiska målningarna medan den 
ännu fanns kvar var det svårt att känna igen sig. Över ett plockepinn av förkolnade 
stockar hade ett stort tält av plast rests. Med brandlukten stickande i näsan förund
rades vi över hur liten kyrkoruinen såg ut nu när de högt välvda taken rasat samman. 
Denna onsdagsmorgon var det första mötet mellan Södra Rådabor och arkeologer 
och upptakten till tre somrar med nya upptäcker, mycket arbete, svett och skratt.

Det första vi tog itu med var att med gemensamma krafter börja röja upp bland 
brandresterna. Förkolnade stockar dokumenterades och plockades undan en efter 
en. I samråd med virkesexperter och timmermän kunde mycket information om 
kyrkan och medeltida byggnadsteknik utläsas. Bland sot och kol låg de förvridna 
resterna efter kyrkans inventarier spritt över ruinen. Tusentals spikar, krossat föns
terglas och andra mer moderna fynd som till exempel nyligen borttappade enkro
nor blandades med äldre fynd som trasiga ljuskronor, lås, dörrbeslag, vindflöjlar och 
de spruckna resterna efter dopfunten från 1200-talet.

Under de här första veckorna gjordes en georadarundersökning över hela kyrko
gården. Förhoppningen var att vi innan vi satte spaden i marken skulle få en bild av 
vad som kunde tänkas finnas bevarat av äldre lämningar runt om kyrkan och på så 
sätt få vägledning var det kunde vara mest givande att gräva. Resultatet visade att det 
låg tätt med gravar över i stort sett hela ytan. Dessutom en lokaliserades stor ansam
ling av sten i kyrkogårdens utkant, något som vi anade kunde vara fundamentet till

11



Landskapet blev verkligen förändrat efter att 
kyrkan brann ner. Här är ruinen täckt av ett 
skyddande plasttält. I förgrunden syns arkeo
logernas baracker och det provisoriska skjul 
där det omhändertagna timret förvarades. 
Foto Rikard Hedvall, RAÄ.

Pär Karlsson med ett av de tusentals föremål 
som hittades vid den första röjningen bland 
brandresterna. Dörringen satt i kyrkans ur
sprungliga sydportal och har kunnat dateras 
till 1400-talet. På 1600-talet flyttades dörren 
till det nybyggda vapenhuset i väster. Foto Ri
kard Hedvall, RAÄ.



den klockstapel som skulle ha stått vid kyrkan fram till i8oo-talets mitt. Men utan 
att gräva kunde vi varken avgöra hur de här anläggningarna såg ut i detalj eller hur 
gamla de kunde tänkas vara. En provundersökning var nödvändig för att kunna 
precisera vilka frågeställningar vi skulle ha i projektets fortsättning.

FÖRSTA SOMMAREN - FRÅGORNA HOPAR SIG

Resten av tiden, denna första sommar ägnades åt att genomföra den arkeologiska 
provundersökningen, som innebar att vi grävde flera schakt både ute på kyrkogår
den och inne i kyrkoruinen. Det framgick snart att det fanns gott om gravar både på 
kyrkogården som i kyrkan. Vanligtvis brukar en närmare studie av de gravlagda kun
na ge en både detaljerad och spännande bild av hur dåtidens människor levde sina 
liv, och vilka sedvänjor och riter man följde när ens nära och kära skulle vandra vi
dare till livet efter detta. Den information man kan få fram kan dels vara tankeväck
ande avslöjanden om individuella människoöden, dels övergripande fakta om större 
befolkningsgrupper och samhällen. Det visade sig dock snabbt att flertalet av gra
varna i Södra Råda inte var speciellt välbevarade. Den fuktiga sandjorden hade ef
fektivt brutit ned både ben och träkistor. Av de flesta gravarna återstod bara smuliga 
skelettrester, vaga träspillror efter kistbottnarna och ibland bara mörka skuggor ef
ter svepta kroppar mot den ljusa sandbotten. Bara ett fåtal gravar söder om kyrkan 
och inne i koret var något bättre bevarade.

KYRKOGÅRDSBALKEN

En av de frågor som hade formulerats innan vi började gräva var om kyrkogården 
disponerats om under tidens gång. Kyrkoruinen omges idag av torvig gräsmark som 
sluttar ner mot en åker i söder. Gränsen markeras av en ålderdomligt utformad kyr- 
kogårdsbalk av liggande timmer. Inga gravstenar finns kvar på kyrkogården, men i 
vapenhuset fanns ett fåtal äldre smidda kors bevarade, vars rester samlades in vid den 
inledande uppröjningen. För att få reda på om kyrkogården haft en annan utbredning 
förr i tiden grävde vi ett par schakt tvärs över området och förbi timmerbalkarna i
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Catarina Karlsson undersöker en av de bättre 
bevarade gravarna ute på kyrkogården strax 
söder om koret. Foto Rikard Hedvall, RAÄ.

norr och söder. Mitt under timmerbalken invid en vägren norr om kyrkan hittade vi 
ett par stolphål som visar att kyrkogården inte alltid avgränsats av liggande timmer. 
Istället kan man tänka sig att den omgärdats av ett staket förankrat i jordgrävda stol
par. Även söder om kyrkan hittades ett liknande stolphål, men något indraget i för
hållande till dagens kyrkogårdsgräns mot den omgivande åkermarken. Innanför det
ta stolphål fanns det tätt med gravar, men utanför upptäckte vi inte några gravar.
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Eftersom daterande fynd saknades i 
stolphålen lyckades vi inte datera denna 
äldre kyrkogårdsbegränsning närmre, 
men frånvaron av gravar utanför den 
södra begränsningen tyder på att utvidg
ningen av kyrkogården gjorts i sen tid.

Under utgrävningens gång togs även 
en del av stenfundamentet i kyrkogår
dens sydvästra del fram. Här kunde vi 
konstatera att det bestod av tätt liggan
de stenblock och i skrevorna mellan 
blocken fanns ett överflöd av moderna 
spikar och buteljglas. Mycket tydde på 
att detta verkligen var grunden till den 
gamla klockstapeln och att den stått 
precis i kanten av den äldre kyrkogårds- 
begränsningen.

Det vi hoppades på var att på arkeo
logisk väg få reda på mer om hur kyrkan 
hade förändrats över tid. Även till synes 
små detaljer kunde vara intressanta och 
viktiga för att få en inblick i hur socken
borna planerat och bekostat kyrkans un
derhåll genom tiderna. Vi blev dock

Längst bort i schaktet syns ett av de stolphål 
som visade att kyrkogården ursprungligen 
omgärdats av ett staket förankrat i jordgräv- 
da stolpar I förgrunden ett par av de sämre 
bevarade gravarna norr om kyrkoruinen. 
Foto Rikard Hedvall, RAÅ.



År 1913 byttes timmerkyrkans grund ut och 
därmed grävdes mycket värdefull information 
bort för alltid. På bilden syns långhusets ur
sprungliga sydportal. Foto ATA.
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snabbt varse att den senaste renoveringen av kyrkan ironiskt nog till stora delar hade 
förstört möjligheterna att kartlägga äldre tiders om och tillbyggnader.

I och med denna renovering avlägsnades inte bara kyrkans äldre grund. Dessut
om grävdes stora schakt längs med väggarnas in- och utsida och därmed försvann 
också möjligheterna för oss arkeologer att kunna knyta samman bevarade lämningar 
under mark med det som återstod av den medeltida kyrkan ovan mark. Tacksamt 
nog hade dock inte några större markarbeten gjorts under kyrkans golv, och de 
schakt som undersöktes inne i ruinens vapenhus, långhus och kor visade att såväl 
gravar som kulturlager fanns bevarade.

SPÅR AV AKTIVITETER FÖRE TIMMERKYRKAN

Redan innan vi började gräva misstänkte vi att det skulle kunna ha funnits en äldre 
kyrka på platsen innan timmerkyrkan restes. I kyrkan fanns dels äldre inventarier, 
dels omnämns ”Rudha sokn” i en förteckning över Västergötlands kyrkor från år 
1280 (Lagerlöf 1985:192). Den äldre kyrkan bör ha stått i närheten av sin efterföljare. 
I takt med att vi blev varse hur tätt och djupt gravarna låg, sjönk modet och för
hoppningarna att hitta spår efter timmerkyrkans föregångare. Allt tydde på att 
eventuella spår av den äldre kyrkan hade grävts bort av seklers flitiga dödgrävare. 
När vi så under den sista gräweckan hittade två kraftiga stolphål under gravarna i 
ruinens kor steg upphetsningen. Ett kolprov från ett av stolphålen gav vid handen 
att en äldre byggnad anlagts på platsen under tidig medeltid, förmodligen mellan år 
1150 och år 1250. Men med enbart två stolphål är det svårt att dra slutsatsen att det 
rör sig om en kyrka, och våra frågor fick anstå till nästa sommars grävning.

Både inne i kyrkan och spritt över kyrkogården hittade vi sotiga och kolblan- 
dade kulturlager som gjorde oss konfunderade. I brandlagren inne i kyrkan påträf
fades keramikskärvor som tyvärr inte gick att datera närmre än till förhistorisk tid 
eller tidig medeltid. Den sista grävdagen upptäcktes en härd inne i långhuset som 
visar att det vistats människor på platsen innan den första kyrkan restes. I härden 
fann vi fler skärvor av förhistorisk keramik, som av allt att döma såg ut att stamma 
från vardagliga matlagningskärl. Alla dessa äldre lämningar var svåra att få grepp
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Ett av de bägge stolphål som hittades inne i 
kyrkans kor. Vi visste ännu inte om det här var 
spåren efter en äldre kyrka eller en profan 
byggnad. Foto Annika Nordström, RAÄ.

Provschaktet genom långhuset visade att det 
fanns intakta kulturlager och gravar bevarade 
under kyrkans golv. I förgrunden syns ett ljus- 
grått brandlager och spåren efter en sten
läggning. Catarina Karlsson har börjat gräva 
ut en av de första gravarna inne i kyrkan. Foto 
Rikard Hedvall, RAÄ.

om, och när resultaten avI4C-analy- 
serna så småningom kom visade det 
sig att platsen förmodligen hade nytt
jats under en lång tidsperiod. Kol från 
härden kunde dateras till förromersk 
järnålder, brandlagret inne i kyrkan 
daterades till vendeltid eller vikingatid 
medan brandlagret ute på kyrkogår
den i likhet med stolphålet inne i ko
ret kunde dateras till tidig medeltid 
(Hedvall, Nordström & Wallebom 
2.003). De här spridda dateringarna 
väckte fler frågor än svar om vad som 
tidigare kunde ha skett på platsen. Att 
få en bättre bild av vad som hänt i Söd
ra Råda innan kyrkan byggdes skulle 
onekligen vara värdefullt för att förstå 
varför kyrkan uppfördes just här.
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ANDRA SOMMAREN ÅR 2003 
- JAKTEN PÅ DET ÄLDSTA SÖDRA RÅDA

Året därpå återvände vi till Södra Råda med siktet inställt på att ta reda på mer om 
de här äldsta lämningarna. Förvissade om att hela området innanför kyrkogårdsbal- 
ken förmodligen var perforerat av djupa gravar som minskade möjligheterna att 
hitta spår efter en äldre boplats, bestämde vi oss för att ta upp ett större schakt precis 
utanför kyrkogården. Dessutom ägnades denna sommar åt att undersöka den reste
rande delen av koret och långhusets östra del i hopp om att finna fler förhistoriska 
lämningar och framför allt fler tidigmedeltida stolphål. Vi var fortfarande osäkra på 
om de bägge stolphålen härrörde från en äldre kyrka eller om det var frågan om nå
gon annan sorts byggnad.

UTANFÖR KYRKAN

Den yta som banades av på en grusplan strax öster om kyrkogården visade sig 
snabbt vara en besvikelse ur arkeologisk synvinkel. Större delen av området var ur- 
schaktat i modern tid och dessutom genomkorsat av avloppsrör. Efterforskningar 
visade att markarbetena troligen gjordes så sent som år 1974, när parkeringsplatsen 
framför kyrkan gjordes om (ATA). Bara en meterbred remsa närmast kyrkogårds- 
balken hade lämnats orörd. Här gjordes enträgna försök att finna spår efter förhis
toriska lämningar, men allt som hittades var olika skikt av äldre markhorisonter, 
förmodligen odlingsjord. Stråk av ren sand mellan lagren antydde att platsen hade 
översvämmats rejält med jämna mellanrum. Detta var inte särskilt förvånande ef
tersom markerna runt ruinen än idag ofta svämmas över. Eftersom sommaren år 
2003 inleddes med en ordentlig regnvecka fick vi passande nog tillfälle att sätta oss 
in i hur dessa översvämningsperioder påverkar den sandiga jordmån kyrkan stått 
på i alla tider. Grundvattnet formligen pulserade upp ur marken och i våra gamla 
provschakt inne i kyrkan hade grodor och mygglarver fått utmärkta fristäder. Inte 
konstigt att kyrkan så många gånger hade varit nära att kollapsa eller ruttna bort. 
Åter andra menade att översvämningarna måste ha med höjningen av sjön Ska- 
gern, som gjordes vid förra sekelskiftet, att göra. I vilket fall som helst kan man
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I schaktet ute på parkeringsplatsen steg grund
vattnet snabbt denna regniga sommar. Even
tuella förhistoriska lämningar hade grävts 
sönder när parkeringsplatsen anlades på 
1970-talet. Närmast timmerbalken hittade vi 
så småningom grunden till en äldre balk. Foto 
Catarina Karlsson, RAÄ.

verkligen fråga sig varför man valde just denna fuktiga plats för att bygga kyrkan en 
gång i tiden.

Året innan hade vi konstaterat att kyrkogården omgivits av ett trästaket med 
jordgrävda stolpar i ett tidigare skede. Nu fick vi tillfälle att studera kyrkogårdsbal- 
ken lite närmare. I denna del hittades inga fler stolphål, däremot grävdes en gles 
stengrund till en äldre variant av timmerbalken fram ett par decimeter under dagens 
markyta. Mellan stenarna hittades ett par kritpipsskaft som visade att grunden stam
made från 1600- eller 1700-talet.
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Tack vare att vi sållade allt material kunde vi 
hitta även de minsta fynden som till exempel 
mynt och keramik. Ebba Knabe får hjälp av 
traktens barn med detta arbete. Foto Catarina 
Karlsson, RAÅ.
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INNE I KYRKAN

Den mesta tiden ägnade vi åt undersökningen inne i koret. Och det ska väl sägas di
rekt: trots ihärdiga försök hittade vi inga fler stolphål efter en förmodad äldre kyrka! 
Några tydliga förhistoriska lämningar av samma typ som härden hittades inte heller. 
I området runt härden fanns bara vaga spår efter ett par små gropar där inget mer än 
ett par flisor brända ben hittades. Ett kolprov från en av dessa gropar bidrog knappast 
till att klarlägga dateringen av den äldre boplatsen. Denna gång gav analysen en date
ring till folkvandringstid. Överraskningen detta år var istället den stora mängd kera
mikskärvor som hittades spridda i kyrkoruinen. Skärvorna var små och av samma 
svårdaterade typ som hittades året innan, oftast grova och odekorerade. Vid en när
mare titt kunde vi konstatera att det rörde sig om matlagningskärl, eftersom ett par av 
skärvorna hade kvar rester av inbrända matrester. Detta var lyckosamt i dubbel be
märkelse för nu kunde vi inte bara säga vilken typ av kärl det var, matskorpor går 
dessutom utmärkt att datera med kolprov. Analyssvaret från en av skärvorna visade 
att kärlet använts under sen vikingatid eller tidig medeltid (Wallebom 2004).

Dateringen var intressant framför allt ur synvinkeln att vi nu kunde börja närma 
oss frågan om vad som har hänt på platsen, i skarven mellan hednisk och kristen tid. 
En tanke som spirade fram var till exempel om man kunde tänka sig att det funnits 
en storgård här i närheten som så småningom uppförde en privat gårdskyrka inom 
sina ägor? Eller kunde stolphålen i koret till och med vara spåren efter en tidigme
deltida gård?

Inför sommaren 2003 års utgrävning hade vi bestämt oss för att på heltid ha med 
en osteolog specialiserad på människoben i fält, vilket visade sig vara ett klokt beslut. 
Den yta som grävdes ut i kyrkans östra del var nämligen belamrad med gravar. Att 
osteologen hela tiden var närvarande betydde att vi kunde få ut den lilla informa
tion som ändå kunde finnas i de dåligt bevarade gravarna. Analysen kunde göras 
direkt i fält, och när varje grav var färdiggrävd kunde vi återbegrava benen i ett spe
ciellt schakt ute på kyrkogården.

Ett problem var att knyta ihop de halva gravar som redan hade grävts ut i det 
meterbreda provschaktet genom koret med de tillhörande skelettdelar som lämnats 
kvar till 2003 års grävning. Efter visst pusslande gick det dock att få ordning på även
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Full aktivitet i schaktet inne i kyrkan. Istället för 
fler stolphål hittade vi mängder av gravar. I för
grunden syns några av de välordnade vuxen
gravarna i långhuset, längre bak skymtar den 
nedgrävda gravkammaren. Längst bort har 
barngravarna i koret börjat undersökas. Foto 
Rikard Hedvall, RAÄ.

detta. Något som hade förvånat oss året innan var att de här skeletten var så pass 
mycket bättre bevarade än många andra. När vi så grävde ut resten, fick vi svaret. 
Det visade sig att de här gravarna ingick i en speciell gravkammare i korets västra del. 
På denna förnämliga plats, precis framför högaltaret hade sammanlagt elva privile
gierade kvinnor och män blivit begravda. Nästan alla hade begravts i påkostade kis
tor med kisttassar i hörnen och med utsirade kisthandtag av järn. Vid undersökningen 
fick man intrycket av att gravkammaren hade använts under en ganska kort period.
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Kistorna stod uppställda sida vid sida, och endast i enstaka fall hade en kista ställts 
ovanpå en annan. I en av gravarna hittades ett mynt från år 1677 (Wallebom 2004). 
Eftersom det efter upprepade klagomål på liklukten blev förbjudet med begravning
ar inne i kyrkor under 1700-talet kan man tänka sig att gravkammaren anlades nå
gon gång under andra hälften av 1600-talet. I sammanhanget kan det vara värt att 
notera att det även i Amnehärads kyrka fanns en gravkammare i koret (Cederbom 
1963:101), som troligen har varit reserverad för högreståndspersoner som till exem
pel präster och deras familjer. Södra Råda och Amnehärad tillhörde samma pastorat 
fram till år 1658 (Cederbom 1963:132), och kanske har man i samband med denna 
delning velat skapa en egen uppsatt gravplats för Södra Rådas egna högreståndsper
soner och präster.

I takt med att kistorna i gravkammaren förmultnat och sjunkit ihop hade en 
svacka bildats. Att man sedan nödtorftigt försökt fylla upp detta hålrum under ko
rets brädgolv kunde tydligt ses när vi grävde ut det här partiet. Kistorna var täckta av 
ett omrört jordlager i vilket många fynd av olika slag och ålder hittades. Att svackan 
ändå hade bestått ända fram till 1900-talets början stod klart när vi betraktade en 
ritning av kyrkan från år 1908. På ritningen, en längdsektion som upprättades inför 
den omvälvande renoveringen ett par år senare, syns en tydlig svacka under golvet i 
korets västra del.

För övrigt var det i skarven mellan kor och långhus, som vi hittade en ansenlig 
mängd mynt från sent 1200-tal och framåt. Att man hittar mynt här är inte ovanligt 
vid kyrkoutgrävningar. Det förklaras med att mynten har tappats när man tänkte 
offra dem vid kyrkans sidoaltare. Sådana fanns på respektive sida av triumfbågen 
under medeltiden. Lite extra intressant var att sex av de medeltida brakteaterna och 
penningarna tillhörde perioden strax före och kring tiden för timmerkyrkans upp
förande i början av 1300-talet. Speciellt ett par av dem, som präglats i Norge under 
Håkon Magnusson mellan åren 1285 och 1299 och ett svenskt mynt präglat under 
Magnus Ladulås mellan åren 1275 och 1290, satte återigen fart på spekulationerna 
om att det måste finnas en äldre kyrka på platsen trots allt (Wallebom 2004:11).

Ytterligare ett antal gravar i långhusets sydöstra del grävdes. Gravarna visade sig 
snabbt vara i mycket sämre kondition än de i gravkammaren, men även här bestod
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de av vuxna individer som hade begravts sida vid sida. Linjen av gravar låg rätvink
ligt i förhållande till långhuset och verkade av allt att döma vara höra ihop med tim
merkyrkan. De flesta hade begravts i enkla svepningar eller direkt på ett par träplan
kor, vilket egentligen var förbryllande med tanke på att själva placeringen i kyrkan 
måste ha varit tillägnad de mer ansedda personerna i området. Även i resten av koret 
hittades mycket tätt liggande gravar, också de var dåligt bevarade. Skillnaden var att 
de inte verkade vara gravlagda på samma systematiska sätt som de övriga, istället 
rådde ett visst kaos. Inte sällan hade yngre gravar grävt sönder de äldre. Gravarnas 
riktning stämde inte heller helt överrens med timmerkyrkan, istället kunde tenden
ser till en solfjäderformad placering in mot korets mitt anas. Merparten av dem be
stod av svepta barngravar, och eftersom barnskelett bevaras sämre än vuxna kom 
osteologens expertkunskap verkligen till nytta. Det visade sig att de flesta gravarna 
innehöll nyfödda spädbarn, medan några av de begravda barnen hade dött i en ålder 
mellan ett och tolv år. Av de allra yngsta barnen fanns ofta inget ben alls bevarat, 
istället fick vi förlita oss på gravarnas storlek. I några fall fanns spår efter träfibrer i 
botten och flera av de nyfödda verkade ha begravts i trätråg.

Spänningen steg när vi först insåg att en, och sen flera stycken av gravarna hade 
grävts sönder av timmerkyrkans grund. Nu var detta inte helt lätt att avgöra eftersom 
gravarna dessutom hade kapats av 1913 års grundgrävning, men med hjälp av vår osteo
logs åldersbedömningar och längdberäkningar fick vi allt fler bevis för att gravarna 
faktiskt var äldre än kyrkan. Detta kunde bara betyda en sak. Det hade funnits en 
äldre kyrkogård, och därmed troligen en äldre kyrka på platsen! Enligt medeltida sed
vänjor begravde man gärna sina döda barn i takdroppet utanför kyrkorna, ofta i närhe
ten av koret. Av denna anledning började vi också ana att de bägge stolphålen i koret 
kanske ingick i en äldre kyrkas östra yttervägg och att det vi från början trodde var 
barn som begravts inne i timmerkyrkans kor istället var gravar som lagts utanför den 
äldre kyrkan. Därmed var det inte heller konstigt att vi inte hade hittat fler stolphål i 
det område vi grävt ut. Fanns det fler spår av en äldre stolpburen kyrka (läs mer om 
stolburna, eller så kallade stolpkyrkor, i Hedvalls bidrag) borde de finnas i den del av 
timmerkyrkans långhus som ännu låg o undersökt! Med dessa funderingar i bakhuvu
det var det dags att plocka ihop redskapen och avsluta sommarens undersökning.



På denna språngskiss av Södra Råda gamla 
kyrka från år 1908 syns svackan efter grav
kammaren under koret till vänster. På ritning
en syns också att byggnaden innan den stora 
renoveringen år 1913 vilade på glest lagda 
syllstenar. Ritning ATA.
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SISTA SOMMAREN ÅR 2004 
- SVAREN PÅ FRÅGORNA?

När vi arkeologer åter samlades vid 
kyrkoruinen i juni år 2.004 var det 
många frågor som ännu var obesvara
de. Mycket av det vi redan hade fått 
reda på genom de tidigare årens prov
undersökningar hade många gånger 
skapat fler frågor än svar. Slutunder
sökningen som låg framför oss var 
sista chansen att få klarhet i Södra Rå
das långa och skiftande historia. En 
fråga var givetvis om vi skulle lyckas 
hitta fler spår efter den äldre kyrkan.
Av bland annat den anledningen hade 
vi bestämt att vi under denna sista 
sommar skulle gräva ut återstoden av 
ruinens inre, och då framför allt de 
orörda delarna av långhuset. Genom 
att koncentrera insatserna hoppades 
vi också få reda på mer om timmer
kyrkan. Trots att mycket hade för
störts vid 1913 års renovering fanns 
det ändå detaljer som skulle kunna bi
dra med mer kunskap om kyrkans 
byggnadshistoria. Bland annat hade 
vi redan observerat en ojämn stenläggning i långhusets västra del, som möjligen skul
le kunna vara resterna efter ett äldre golv. I samma område hade vi också den första 
sommaren stött på ett brandlager som hade daterats till vendeltid eller vikingatid. 
Genom att undersöka återstoden av det och eventuella fler anläggningar hoppades 
vi också här få en tydligare bild av vad som hänt i Södra Råda innan det blev en

Visst var vi besvikna över att inte ha hittat någ
ra fler stolphål från stolpkyrkan sommaren 
2003, men de "avhuggna" gravarna skvallra
de ju ändå om att timmerkyrkan måste ha 
haft en föregångare. Den hår graven rymde 
resterna efter en person som dött i de sena 
tonåren och som begravts i en enkel svep
ning. Graven var tydligt avgrävd av timmer
kyrkans grund. Foto Catarina Karlsson, RAÅ.



Det stod snabbt klart att gravarna i långhuset 
var organiserade i fyra ganska prydliga rader.
I förgrunden har Andreas Åhman och Agneta 
Ohlsson börjat gräva ut några av dem. I bak
grunden mäter Rikard Hedvall och Martin Ed
lund in stenarna i gles stenläggning. Foto Ul
rika Wallebom, RAÄ.

kyrklig plats. Ytterligare en chans att få reda på mer om järnålderns Södra Råda 
trodde vi oss kunna få genom att undersöka området vid klockstapeln på kyrkogår
den. Beroende på när stenfundamentet anlagts fanns en viss förväntan om att plat
sen hade lämnats någorlunda fri från gravar, vilket ökade chanserna att äldre läm
ningar skulle vara bevarade . Genom att undersöka lämningarna efter Södra Rådas 
förmodade klockstapel önskade vi få reda på hur den hade varit konstruerad och hur 
gammal den kunde vara.
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GRAVAR I LÅNGHUSET

Inne i långhuset visade det sig snabbt att ett trettiotal personer hade fått förmånen 
att bli begravda inne i timmerkyrkan. Gravarna låg organiserade i fyra prydliga ra
der och hade bara i enstaka fall lagts omlott. Uppenbarligen hade man hållit noga 
reda på var äldre gravar fanns under kyrkgolvet. Mellan varje rad av gravar fanns en 
lucka på en halv meter. Något vi tolkade bero på att de tvärsgående golvreglarna till 
ett äldre brädgolv hade löpt här. Gravarna var i dåligt skick, men trots att det många 
gånger var omöjligt att analysera dem gick det ändå att se flertalet av de gravlagda i 
kyrkan var vuxna individer, både män och kvinnor. Endast fyra barn hade begravts 
här, varav en i en dubbelgrav tillsammans med en vuxen. Denna lite speciella grav 
låg placerad mitt i kyrkorummet och i den låg en äldre kvinna tillsammans med ett 
barn som dött i sexårsåldern. Bägge var begravda i enkla svepningar och denna till 
synes spartanska gravsed verkade gälla de flesta gravarna inne i kyrkan. En annan 
grav som tilldrog sig vårt intresse var en vuxen individ som låg begravd invid kor
öppningen i öster. Här hittades nämligen en järnsölja som till sin utformning på
minde starkt om en sölja som hittats i graven intill året innan. De här bägge perso
nerna utmärkte sig inte bara genom att vara de enda som fått med sig föremål i 
graven, utan de hade också en extra förnäm placering mitt framför kyrkans triumf
båge. Fyndet av ett mynt från perioden 1290-1318 i den ena gravfyllningen gjorde 
att man kunde misstänka att de här bägge hade begravts i en tid när timmerkyrkan 
var precis nybyggd. Kanske skulle det till och med kunna röra sig om så kallade pa- 
tronusgravar, det vill säga personer som bekostat uppförandet av timmerkyrkan i 
början av 1300-talet?

Martin Edlund håller på att gräva ut dubbel
graven som hittades mitt i långhuset. Här 
hade en äldre kvinna blivit begravd tillsam
mans med ett sexårigt barn. Till höger syns 
konturerna av kvinnans skalle, till vänster skym
tar barnets huvud fram. Foto Ulrika Walle- 
bom, RAÄ.
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Vem var denna kedjerökande person som be
gravdes i kyrkans mittgång på 1600-talet? Un
derkäkens tänder var formade efter skaftet til 
en kritpipa. Foto Agneta Ohlsson, RAÄ.

I de bakre delarna av kyrkorummet, mitt för ingången från vapenhuset, fanns en 
grav som skilde sig från de övriga vaga svepningsgravarna. Här var det istället fråga 
om en kistgrav som av allt att döma var samtida med den eftermedeltida gravkam
maren i koret. Skelettet var skadat av de sentida plintarna, men dess underkäke var 
tillräckligt välbevarad för att avslöja att denna person varit en riktig kedjerökare i 
livet. I tandraden fanns ett cirkelrunt hål efter mångårigt nyttjande av kritpipor, och 
fragmenten av ett par sådana pipskaft hade dessutom fått följa personen i graven.

Längs med långsidorna i den västra delen av långhuset fanns ett myller av gravar. 
De var liksom de i koret klart äldre än timmerkyrkan. Ett par av dem var tydligt 
söndergrävda av timmerkyrkans grund och de var begravda i flera olika nivåer. Det 
var framför allt fråga om spädbarnsgravar, men även fyra vuxna individer kunde 
identifieras. Även om vi var förvissade om att de här gravarna var samtida med den
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äldre kyrkan försökte vi ta reda på mer exakt hur gamla de kunde tänkas vara. Det 
finns olika metoder för att datera gravar, en av dem är att genom kolprov datera be
nen eller kistorna. Det här var över huvud taget ett problem vi tampades med när 
det gällde gravarna i Södra Råda. Aret innan hade vi samlat material från de gravar 
vi bedömde vara äldst för att få dem daterade. Det visade sig dock vara svårt att ut
vinna tillräckligt med material för att genomföra analyserna. Detta sista år samlade 
vi in prover från varenda grav som undersöktes, men endast en av gravarna gick att 
analysera. Och här var det till och med svårt att avgöra om graven var samtida med 
den äldre kyrkan eller timmerkyrkan. Det rörde sig om ett barn i treårsåldern som 
låg begravd i långhusets norra del - eller strax norr om stolpkyrkans yttervägg - som 
enligt analysen dött någon gång mellan åren 1280-1310 e.Kr (Wallebom & Edlund 
2005:32).

ÄLDRE KYRKA?

Redan den första veckan i fält hade vi stött på mer handfasta bevis för att vi hade att 
haft rätt i våra antaganden om att timmerkyrkan haft en föregångare. Det första 
stolphålet upptäcktes när vi undersökte en grav i långhusets sydvästra del. Den ena 
halvan av stolphålet hade grävts sönder av graven och den andra halvan hade skadats 
vid 1913 års grundgrävning, men i den smala landtungan häremellan fanns faktiskt 
de tydliga spåren efter en rejäl stenskodd stolpe som måste ha ingått i stolpkyrkans 
sydvästra långhushörn. Allt eftersom utgrävningen fortlöpte hittades fler, och dess
utom betydligt bättre bevarade stolphål tillhörande stolpkyrkans långhus.

I det bäst bevarade stolphålet i stolpkyrkans nordvästra hörn fick vi tillfälle att 
studera kyrkans byggnadsmaterial närmare. I botten av gropen fanns rester efter 
själva stolpen kvar, och det var tydligt att delar av träet var bränt. En vedartsanalys 
visade att stolparna varit av ek. Det brända materialet visade sig däremot bestå av 
gran. Det här fick oss att fundera lite kring hur dåtidens timmermän resonerade när 
man reste byggnader med jordgrävda stolpar. Man måste ju redan då ha varit med
veten om att risken var stor att träet inte skulle stå sig särskilt väl i Södra Rådas fuk
tiga mark, även om ek är ett ovanligt tåligt byggmaterial. En metod kan ha varit att
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Meters

På planen syns den äldre kyrkans stolphål 
markerade med röd linje, samt de gravar som 
tolkades vara samtida. Brandlagret ute på kyr
kogården markerat med svart.
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Annika Nordström har precis börjat gräva ut 
det stolphål som visade sig vara bäst bevarat. 
Runt om syns spåren efter ett gråaktigt brand
lager, som senare visade sig vara bra mycket 
äldre än stolpkyrkan. Foto Ulrika Wallebom, 
RAÄ.

man medvetet kan ha svett ekstolparna över en granriseld direkt på byggplatsen. På 
så sätt förlängdes stolparnas motståndskraft mot den oundvikliga röta, exempel på 
liknande lösningar har bland annat kunnat dokumenteras vid Husaby kyrka i Väst
manland (Lagerlöf 1985:47). Denna teori skulle dessutom passa väl in i det faktum 
att en bit grankol från stolpkyrkans korstolpe, liksom ett tunt brandlager som hit
tades ute på kyrkogården redan första sommaren, bägge hade daterats till 1150-1x50 
e.Kr. I detta välbevarade stolphål hittade vi dessutom, dock ganska högt upp i jord
fyllningen, ett mynt präglat under kung Knut Eriksson någon gång mellan år 1x08
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och izi6 (Wallebom & Edlund 
zoos:z4). Detta var det allra äldsta 
fynd som kunde knytas till den äld
re kyrkan. Ekstolpen daterades 
emellertid till vikingatid och gran
kolet till vikingatid eller tidig med
eltid (Wallebom & Edlund zoo;:
SS). Det är mindre troligt att kyr
kan skulle ha uppförts under tidig 
vikingatid. Därför får man anta att 
stolpen har återanvänts. Den tidiga 
dateringen av grankolet visar att 
kyrkan faktiskt kan var äldre än vi 
först hade tänkt oss. I kombination 
med de tidigare koldateringarna är 
det rimligt att anta att kyrkobygget 
kan ha ägt rum under noo-talet.

GEOLOGISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

Även om sommaren år Z004 var varm hade vi fjolårets översvämningar och våra 
funderingar kring varför man valde att bygga Södra Rådas kyrka i en så fuktig ter
räng i gott minne. Genom att bjuda in kvartärgeologen Jens Heimdahl för en dags 
praktiska studier och diskussioner om platsens geologiska förhållanden hoppades 
vi få ett bättre faktaunderlag för att komma sanningen närmre. Eftersom vi just 
denna dag hade stött på stolpkyrkans första stolphål inledde vi mötet med att stolt 
visa upp vår upptäckt. Vår besökare registrerade då ett fenomen som vi knappast 
hade upptäckt och än mindre hade kunnat förklara med arkeologiska metoder. 
Runt om stolphålet fanns små mörkfärgade sprickbildningar som framträdde tyd
ligt mot den omgivande ljusa sanden. Sprickorna borde ha bildats i samband med 
att gropen till stolpen grävdes, och eftersom den var fylld med finkorniga,

Myntet från stolpkyrkans nordvästra stolphål 
präglades under kung Erik Knutsson någon 
gång mellan år 1208 och 1216. Foto Gabriel 
Hildebrand, KMK
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vattenavsatta sediment kunde kvartärgeologen dra slutsatsen att det måste ha reg
nat eller varit slaskväder.

Genom studier av geologiska kartor och våra framrensade äldre markhorisonter, 
däribland de vattenavsatta översvämningslagren, kunde kvartärgeologen dessutom 
räta ut en del andra frågetecken. Till att börja med kunde han avfärda teorierna om 
att sjön Skagerns höjning i början av 1900-talet hade något att göra med markens 
fuktighet kring kyrkplatsen. Höjdskillnaden mellan vattenytan och kyrkplatsen är 
alltför stor. För att påverka vattennivåerna vid kyrkan skulle sjön behöva höjas yt
terligare sju meter. Dalgången runt Södra Råda gamla kyrka består av lerjordar med 
inslag av sandstråk som bildades efter senaste istiden. Kyrkplatsen ligger på ett så
dant sandstråk, medan åkrarna runt omkring är mer leriga. I samband med snö
smältning och kraftiga regn blir det lätt fuktigt eftersom det är flackt och det tar tid 
för vattnet att tränga igenom leran. Däremot rinner vattnet lättare undan i de san
diga stråken. Att kyrkplatsen blir så fuktig beror på att sandens kontakt med den 
steniga sluttningen i öster skapar ett övertryck i grundvattnet som kan pressa upp 
vattnet ur sanden. Jämförelsevis är de sandigare partierna ändå torrare än de omgi
vande lerjordarna, eftersom vattnet rinner undan snabbare genom sanden (mündi
gen Jens Heimdahl). Men varför byggde man då inte kyrkan uppe i moränbacken 
öster om kyrkan? Här borde man ju ha sluppit undan både lerjordarnas långvariga 
och sandjordarnas kortvariga översvämningar. På den frågan kunde vår kvartärgeo- 
log inte svara, men han var böjd att hålla med oss i våra spekulationer som var av rent 
praktisk art. Det är betydligt lättare att gräva i sandig jord än i stenig morän. Kanske 
är förklaringen så enkel att man valde platsen för kyrkan och kyrkogården för att det 
inte skulle bli så besvärligt att gräva.

ANNAT I LÅNGHUSET

Genom att gräva ut timmerkyrkans hela inre hade vi hoppats få reda på mer om 
dess byggnadshistoria. Speciellt hade vi riktat in oss på en ojämn stenläggning i 
långhusets västra del som möjligen skulle kunna vara resterna efter ett äldre sten
golv. Bland stenarna fanns ett omrört kulturlager som innehöll spridda fynd från
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alla möjliga tidsperioder. Fynd av bland annat keramik gjorde att lagrets tillkomst 
tid tolkades som ganska sentida, och därmed även stenläggningen. Kanske har den 
inte anlagts förrän ganska sent i kyrkans historia, förmodligen under sent 1600-tal 
eller tidigt 1700-tal, men sammansättningen av fyndmaterialet kan även bero på att 
stenpackningen blivit störd eller ruckad på. Stenpartiet avslutades i en ganska rak 
linje drygt tre meter från långhusets västra kortsida och flankerades i sidorna av två 
gropar fyllda med skärvig sten. Den tolkning som låg närmast till hands var att ste
narna kunde ha fungerat som ett fundament till den läktare som uppfördes i långhu
sets bakre del år 1723 för att skapa mer plats åt Södra Rådas växande församling 
(Ullén 2000:14). Det finns ingen bra beskrivning av hur läktaren såg ut, men efter
som det inte fanns några spår efter infästningar i väggarna (muntligen Ann Cathe
rine Bonnier), måste huvuddelen av tyngden ha vilat på golvet, vilket kanske krävde 
en förstärkning av sten. Efter lite letande i arkiven lyckades vi till slut hitta ett gam
malt svartvitt foto där läktaren skymtar fram (ÄTA). Av fotot framgår att den stöt
tades upp av rektangulärt bilade stockar. Eftersom den skymde stora delar av lång
husets målningar revs läktaren vid en renovering år 1893 (Ullén 2000:14).

Med oregelbundna mellanrum låg även större stenar spridda inne i långhuset, 
som inte hörde ihop med stenfundamentet. Några tydliga strukturer eller linjer 
kunde inte ses i stenarnas utbredning, möjligen med undantag av mycket skeva lin
jer av stenar längs med och tvärs över långhuset. Trots att tolkningen av dessa stenar 
var mycket osäker funderade vi kring om det möjligen kunde vara spåren efter fun
dament för äldre golvreglar och bärlinor. Troligen hade merparten av sådana spår 
grävts bort när plintarna anlades inne i kyrkan vid den senaste stora renoveringen. I 
arkiven berättas vidare att timmerkyrkan tidigare ska ha haft en vinkällare under 
sakristians golv (Djurklou 1867:35). Källaren ska ha tagits bort i samband med 
renoveringen av kyrkan år 1893, samma år som läktaren monterades ner (ATA). Vi 
hyste visserligen starka misstankar om att eventuella spår efter vinkällaren troligen 
hade grävts sönder helt vid 1913 års grundomläggning, men för att vara riktigt säkra 
ville vi gräva en provgrop här. Efter ett par dagars försök att tränga ner på djupet 
mellan stenblocken inne i sakristian kunde dock våra farhågor om att vinkällaren 
hade utplånats helt och hållet när grunden byttes ut bekräftas.
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På denna bild som måste ha tagits i slutet av 
1800-talet syns lite av den läktare som stod i 
långhusets västra del. Läktaren byggdes år 
1723 och revsår 1893. FotoATA.
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Några av de fynd som samlades in från omrörda lager inne i kyrkan kunde hjäl
pa till att berätta om hittills okända detaljer i det medeltida kyrkorummet. Ett av 
dessa fynd bestod av små bitar tjockt och numera helt ogenomsiktligt fönsterglas 
som vid en närmare titt verkade härröra från en grönfärgad bård i ett rundbågigt 
fönster. Glaset har tolkats vara medeltida (muntligen Lars G Henricson) och kan 
ha suttit i det dubbelt rundbågiga fönstret i korets östvägg. Fyndet visade hur som 
helst att de medeltida fönstren, liksom övriga inventarier i kyrkan, var lika färgrikt 
dekorerade som kyrkans målningar. Men det fanns också andra fynd som minde 
om senmedeltidens katolska kyrkoliv. Spritt i långhuset hittades denna sommar 
inte mindre än femton bärnstenspärlor av olika storlek, från ett radband. När pär
lorna hittades en efter en var det lätt för oss att föreställa sig ägarens förtret när 
radbandet en gång i tiden brast och pärlorna rullade ut och försvann ner i golv
springorna. Det är mycket möjligt att radbandet var en så kallad rosenkrans med 
omväxlande stora och små pärlor. För varje stor pärla bad man Fader Vår och för de 
små Hell dig Maria. Rosenkransen är ett ofta avbildat motiv i senmedeltida kyrko- 
målningar, så också i Södra Råda. På långhusets östra vägg avbildades Maria som 
inför Gud bad för en riddare med ett radband i sin hand. Scenen omgavs av en ro
senkrans med fem medaljonger och däremellan vardera tio små rosor (Ullén 
20oo:3of). Ett annat fynd som anknöt till de katolska mässorna var fragmenten 
efter en liten primklocka av koppar. Primklockan bör ha varit ungefär tio centime
ter i diameter och delarna hittades i långhusets östra del. Under medeltiden förva
rades primklockan i kyrkans kor och i den ringde prästen vid mässans höjdpunkt; 
när oblaten förvandlades till Jesu lekamen (Holmbäck 1968:503).

NÄR BYGGDES TIMMERKYRKAN?

En fråga som denna sommar fortfarande gäckade oss var när Södra Råda gamla kyrka 
egentligen byggdes. Innan kyrkan brändes ned hade dendrokronologislca studier av 
virket gjorts i tre olika omgångar. Analyserna pekade mot att timmerkyrkan uppför
des någon gång under 1300-talets första decennium, men provsvaren skilde sig åt 
mellan de olika provomgångarna. Svårigheterna att få en mer exakt datering genom
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Pärlorna som en gång kanske var del av en ro
senkrans. Foto Ebba Knabe, RAÄ.

en analys av virkets årsringar berodde till stora delar på att de yttersta årsringarna, el
ler vankanten, saknades eftersom stockarna var bilade. Analyserna gjordes inte på 
sågat virke, utan årsringarna räknades med lupp direkt på den stående kyrkan 
(muntligen Ann Catherine Bonnier). I sluttampen av utgrävningen gjordes därför 
ett nytt försök att göra en dendrokronologisk analys och datering på det brända virke 
som fanns kvar vid ruinen. Sammanlagt tolv nya prover visade att virket i kyrkan be
stod av tall som hade avverkats mellan åren 130z och 1309. Analysen visade också att 
virket kom från tre olika lokala skogsbestånd (Linderson Z005).

PLATSEN FÖRE KYRKORNAS TID

När så alla yngre gravar och kulturlager var färdigundersökta inne i kyrkan återstod 
det svåraste av allt; nämligen att bringa reda i de kvarliggande, förhistoriska läm
ningarna. Några fler anläggningar utöver det redan delvis undersökta brandlagret i 
kyrkans västra del hade vi inte lyckats spåra upp. Kol från detta ganska omfattande
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lager hade redan tidigare daterats till vendeltid eller vikingatid, men bara för att vara 
på den säkra sidan analyserades nu ytterligare ett prov. Ännu en gång visade sig re
sultatet späda på förvirringen snarare än att hjälpa oss få klarhet i järnålderns Södra 
Råda. Denna gång visade sig kol från lagret vara från förromersk järnålder (Walle- 
bom & Edlund 2005:18). Lagret, som även innehöll ett par skärvor av järnålderske- 
ramik, bränd lera och ett kvartsavslag, skulle då snarare vara samtida med den härd 
som hittades i långhusets västra del. Vad brandlagret representerar är dock fortfa
rande svårt att förstå.

Även denna sommar hittades ett ganska stort keramikmaterial. Merparten här
rörde från en grovmagrad kärltyp som hör hemma i äldre järnålder, och som mycket 
väl skulle kunna knytas till en boplats från förromersk järnålder. Den andra gruppen 
hade en finare magring och skulle istället kunna vara från yngre järnålder. Ett ganska 
stort antal skärvor bestod av ett överraskande fint gods från tunnväggiga, ibland 
polerade kärl. Det var också denna typ av kärl som hade bevarade matskorpor, och 
detta år skickades ytterligare tre skärvor in för att 14C-analyseras. Resultaten visade 
en samstämmig datering av kärlen till tidig medeltid (1080-1160 e.Kr.) (Wallebom 
& Edlund 2005:23). Förmodligen har skärvorna hamnat på platsen innan kyrkan 
uppfördes under andra halvan av 1100-talet. Hur lång tid som förflutit däremellan 
och vad skärvorna egentligen representerade var ännu höljt i dunkel.

KLOCKSTAPELN

Medan de flesta av oss svettades med att hinna gräva klart alla gravar inne i den tält- 
höljda ruinen hade ett par arkeologer, med stor hjälp av de amatörarkeologer från 
trakten som deltog i arbetet, börjat schakta fram återstoden av klockstapeln. Sten- 
fundamentet visade sig vara kraftigare än vad vi först trott. Konstruktionen bestod 
av flera lager sten och grunden hade grävts ned så pass djupt att det snabbt stod klart 
att inte fanns någon större chans att hitta äldre boplatslämningar. Utifrån dessa be
skrivningar och hur dess fundament såg ut kunde vi nu precisera hur stapeln i Södra 
Råda varit konstruerad. Av fynden att döma kunde vi dessutom säga att denna stapel 
förmodligen hade uppförts någon gång på 1660-talet (Wallebom & Edlund
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2005:34)- Eftersom Södra Rådas gamla kyrkklockor kan dateras till åtminstone 
1300-tal (Bohm 1963:28), bör det dock ha funnits en äldre stapel på platsen.

GRAVAR VID KLOCKSTAPELN

Under och invid klockstapeln fanns ett antal dåligt bevarade gravar. En av de gravar 
som tydligt hade anlagts efter det att klockstapeln byggdes lyckades vi också ,4C-date- 
ra till tiden mellan 1490 och 1680 e.Kr. (Wallebom & Edlund 2005:34). Eftersom 
graven var yngre än klockstapeln kunde vi anta att personen dött någon gång i slutet 
av 1600-talet. Mellan gravnedgrävningarna och de stora stenblocken fanns rester efter 
ett tunt brandlager. Enligt vår teori att det brandlager som tidigare hade undersökts på 
kyrkogården kunde knytas till kolningen av stolpar inför kyrkobygget, tog vi först för 
givet att det nu påträffade brandlagret tillhörde samma period. En koldatering visade 
dock att lagret vid klockstapeln var något äldre, nämligen från vikingatid (Wallebom 
& Edlund 2005:34). Liksom övriga koldateringar från dessa äldre lämningar var det 
svårt att greppa vad som egentligen hänt på platsen innan stolpkyrkan byggdes.

ATT AVSLUTA GRÄVNINGEN

Med denna obehagliga insikt var det dags för oss arkeologer att börja packa ihop 
redskapen för sista gången. Många av de frågor vi hade hoppats få svar på stod ännu 
obesvarade. Men i takt med att bilarna fylldes till bredden med redskap och fynd 
och avskedstårtorna dukades fram, insåg vi också att vi faktiskt hade fått reda på 
väldigt mycket om Södra Råda gamla kyrkplats som tidigare hade varit okänt. Med 
facit i hand hade visserligen en del frågor snarare blivit mer komplicerade än slutgil
tigt lösta, men å andra sidan hade vi lyckats räta ut de flesta av de frågetecken som 
hopats när vi kom till platsen första gången. När det väl var dags att ta farväl av våra 
vänner i Södra Råda var det dessutom något annat i luften som det fanns all anled
ning att glädjas över. Stämningen som vilade över det lilla sällskapet på parkerings
platsen framför kyrkoruinen denna dag var en helt annan än för tre år sedan. Sorgen 
över den ödesdigra branden hade ersatts av framtidstro.



Flygfoto över Södra Råda kyrka och dess om
givning. Foto Jan Norman, RAÄ.
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A
FÖRE KYRKORNAS TID

Martin Edlund & Ebba Knabe

» ”Kyrkan sades ha kommit flytande på vattnet och en dag bara ha stått där i dim
morna... Att den en morgon bara fanns där”.

Legenden är talande för den valda platsen för kyrkan är både blöt och fuktig. 
Trots detta har platsen besökts ett flertal tillfällen före kyrkornas tid. Spåren i den 
mjuka sanden vittnar aktiviteter under både stenålder, järnålder och tidig medeltid. 
Genom lämningarna på kyrkplatsen och i socknen kan vi bilda oss en uppfattning 
om hur området använts under tidens gång och kanske även kring frågan varför en 
kyrka byggdes i Södra Råda.

EN LÄGERPLATS FRÅN DEN ÄLDSTA TIDEN

De första spåren av människans närvaro på det som senare blir kyrkplatsen är ett 30- 
tal fynd av flinta, kvarts och bergart. Fynden är från yngre stenålder, 4000-3300 år 
f.Kr., eller tidigneolitikum som perioden brukar kallas. Det handlar om avslag, kär
nor, avfall och glättstenar efter redskapstillverkning. Tre slipade fragment av flinta 
visade sig vara från två tunnackiga yxor och en håleggad yxa.

Den sandiga förhöjningen var ett bra underlag för en stenåldersboplats. Trots 
bristen på bevarade boplatsrester indikerar mängden fynd att det är mer än ett tillfäl
ligt besök det rör sig om utan snarare om återkommande vistelser på en lägerplats.

Södra Råda socken finns på en liten halvö eller udde som i norr, öster och söder 
omgärdas av sjön Skagern. Vattnet i sjön flyter sedan via Lilla Skagern och Gull- 
spångsälven ut i Vänern i väster. Tvärs över udden sträcker sig en nord-sydlig dal
gång, vilken under perioden kan ha varit en större våtmark och förbindelse med sjön 
Skagern gick genom bäckar och andra våtmarker. Längs med hela uddens södra



Karta med registrerade stenåldersplatser. 
Karta Anders Biwall.
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strandremsa mot Skagern finns många fyndplatser med flint- och kvartsavslag, 
stenyxor, keramik samt enstaka spår efter härdar. De utskjutande sandiga uddarna 
med mellanliggande sandiga små vikar i sjön har rymt flera boplatser från stenål
dern, då bosättningarna var rörliga och knutna till jakt och fiske längs med sjöns 
stränder.

VID EN BOPLATS FRÅN JÄRNETS TID

Under kyrkans golv och på kyrkogården fanns flera brandrester från eldar. Brandres
terna var till stora delar omrörda och genomgrävda av yngre gravar, men täckte trots 
allt nästan en femtedel av ytan under kyrkan. Lagret uppträdde också som spora
diska brandrester både väster och norr om kyrkan på kyrkogården. Endast en härd 
fanns bevarad mellan timmerkyrkan och den äldre stolpkyrkan. Den var ungefär en 
halv meter stor och fylld med skörbrända skärviga stenar samt några keramikskär
vor. Invid härden fanns även några mindre stolphål och gropar med brandlagerres- 
ter. I lämningarna fanns keramik och kol som kunde ,4C-dateras till förromersk och 
romersk järnålder samt folkvandringstid, alla inom den äldre delen av järnåldern 
mellan 500 f.Kr - 500 e.Kr.

Den ganska stora mängden keramik, sammanlagt ett sextiotal skärvor, hittades 
spridda inom hela kyrkplatsen. Keramiken kunde delas in i reducerat och oxiderat 
gods. De reducerade skärvorna har en något finare magring, medan de oxiderade 
endast har enstaka inslag av större magringskorn. Det är ett förhållandevis gediget 
material av enkel odekorerad hushållskeramik för tillagning och förvaring av mat. 
En av skärvorna har genomgående hål, vilket antyder att det varit ett silkärl eller 
glödkärl. I stort sett består keramiken av en grovmagrad typ som är vanlig i de östra 
delarna av Värmland. I den västra delen är den något mer finmagrad och influerad 
av områden i dagens Norge (Schedin 2000:183).

Genom jämförelser med annat keramikmaterial från utgrävningar i Värmland, 
särskilt Hammarö, Östra Ve i Väse socken, Bårum i Nor socken och Billerud kan 
omnämnas, har keramiken daterats till förromersk respektive romersk järnålder 
(Wallebom & Edlund 2004:23). Även vid dessa platser har de arkeologiska spåren



Karta med stensättningar RAÅ-nr. 
Karta Anders Biwall.
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Härden från förromersk järnålder låg i långhu
sets sydöstra del. Foto Annika Nordström, RAÄ.

efter lämningar varit få, däremot har mängden keramik varit förhållandevis stor och 
de här platserna har i likhet med materialet i Södra Råda tolkats som boplatser.

Stora koncentrationer av keramik vid ett vattendrag kan annars föra tankarna till 
en kult- eller begravningsplats, men brända ben av vare sig människa eller djur har 
påträffats. Givetvis är en av huvudfrågorna om lämningarna och fynden represente
rar boplatser. De spretiga dateringarna och de spridda lämningarna gör spåren svår
tolkade, men keramiken talar ändå sitt tydliga språk, att man rört sig på platsen vid 
upprepade tillfällen.

Tittar man på gravskicket i Södra Råda socken finns 2.3 kända gravplatser med 
dateringar till järnålder bestående av främst ensamliggande runda stensättningar el
ler stenrösen, enstaka gravgrupper, samt ett gravfält vid Stora Årås (RAÄ 2). I när
området kring kyrkan finns ett tiotal spridda stensättningar, varav två gravgrupper 
om vardera fyra gravar invid gårdarna Södra Torp och Norra Backa (RAÄ 8, 74,16, 
49, $8, 79 samt 80).

De fuktiga ängarna drog till sig bosättningar som framför allt var knutna till bo
skapsskötsel och lättare åkerbruk på de fläckarna med sandjord. Näringsfånget kom
pletterades med jakt och fiske. Bosättningarna kom under den här tiden att alltmer
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En guldring av spiraltråd från Hjälmkärr strax 
norr om Södra Råda. Foto Ulf Bruxe, SHM.

stabiliseras längs med uddens dalgångar och de markerades med stensättningar och 
rösen på närbelägna höj dlägen och de är många fall synliga än idag. An idag är plat
sen och åkern periodvis fuktig trots omfattande dräneringar och grävda diken.

I de sydöstra delarna av Värmland har ett flertal gravar visat sig innehålla ganska 
rik utrustning, till exempel kan gravarna vid Rudsberg i Olme socken nämnas. Här 
bestod fyndmaterialet bland annat av keramik och järnföremål som spännen, nitar 
och spikar. Ett intressant lösfynd gjordes år 1864 vid gården Hjälmkärr, strax norr 
om nya kyrkan i Södra Råda. I en åker hittades en guldring av spiraltråd lagd i två 
varv, den har daterats till perioderna romersk järnålder och folkvandringstid (RAÄ 
41). Kanske hade ringen lagts ner som offer till gudarna, eller hade en lokal storman 
förlorat en vänskapsgåva?

Med utgångspunkt i de gravar som finns utspridda på halvön har det sannolikt 
funnits mer eller mindre permanenta mindre gårdar redan under äldre järnålder. 
Kanske kan de spridda lämningarna vid kyrkplatsen tolkas som resterna av ett härd- 
och aktivitetsområde intill en närbelägen boplats. De fuktiga ängarna som bredde 
ut sig i dalgången gjorde platsen väl lämpad för en permanent bosättning med vall- 
ning av betande boskap. Öster om kyrkan vid Prästgården finns en väldränerande 
moränhöjd som varit ett ypperligt boplatsläge med tillhörande odlingsytor. De 
många odlingsrösen som finns öster om den gamla kyrkplatsen vid Prästgården och 
vid gårdarna i Norra Torp döljer möjligen järnåldersgravar.

Det är under den här tiden som kulturmarkerna utvidgas. Det hänger samman 
med större pågående samhällsförändringar och att klimatet successivt försämras i
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förhållande med föregående period. Detta kan ha tvingat fram en omläggning av 
näringsfånget, där boskapsskötsel på våtmarker verkar ha haft stor betydelse. Lant
bruket bestod av en kombination av åkerbruk och boskapsskötsel och särskilt den 
senare krävde stora arealer.

VIKINGATID OCH TIDIGMEDELTID

Under yngre järnålder och tidig medeltid tycks aktiviteterna återigen bli större vid 
kyrkplatsen. De tidigare nämnda brandresterna har ,4C-dateras till vendeltid, vi
kingatid och tidigmedeltid. Ytterligare kol från två av stolpkyrkans stolphål kunde 
i sin tur visa på datering till vikingatid och tidigmedeltid. I ett av stolpkyrkans 
stolphål fanns dessutom rester av en ekstock som har daterats till vikingatid. Stock
ens datering talar snarare för att den är återanvänd än att den daterar kyrkans upp
förande. Vid något tillfälle har stolphålet grävts om och i dess fyllning hittades ett 
mynt från 1200-talet (läs vidare i Hedvalls bidrag).

I brandresterna hittades ett trettiotal keramikskärvor av så kallad A-gods. Färgen 
på dem varierar mellan brun till svart och orange beroende på hur det har bränts, men 
annars karakteriseras godset av ett tjockväggigt reducerat gods med fin till mellang- 
rov magring. Liknande keramik har tidigare hittats vid Hammar och Sund i Värm
land och dateras vanligen till vendeltid och vikingatid (Schedin 2000:198). Från pe
rioden vikingatid/tidig medeltid finns ytterligare ett fyrtiotal keramikskärvor bestå
ende av en överraskande fin svartgodsliknande typ. Skärvorna har svart insida och 
gråbrun utsida eller en grå kärna med svart in- respektive utsida. Ytan är svagt randig 
och polerad, vilket kan vara spår efter att de har drejats eller efterdrejats på kavalett 
(Wallebom & Edlund 2005:23). Flera kärl hade en sotig utsida och matskorpa på in
sidan där i4C-analyser har visat en överensstämmande datering till tidig medeltid. 
Skärvorna återfanns främst i timmerkyrkans äldsta gravfyllningar och i stolpkyrkans 
stolphål. Liknande keramik har även hittats vid andra arkeologiska undersökningar 
av äldre kyrko- och gårdsmiljöer i bland annat Västergötland och västra Sverige.

Frågor väcktes kring hur brandresterna och keramikmaterialet förhöll sig till den 
äldre kyrkan. De spridda dateringarna och frånvaron av andra lämningar gjorde det 
mycket svårt att tolka brandresterna och sätta in dem i ett större sammanhang.
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Efter att gravarna tömts återstår de grå fläck
arna av brandlagerresterna. Foto Ulrika Walle- 
bom, RAÄ.
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Keramikmaterialet är samtida med några av dateringarna av brandtresterna och av
satts på platsen strax innan kyrkan uppfördes under senare delen av noo-talet och 
början av 12.0o-talet. En rimlig tolkning är att resterna av keramiken hör samman 
med kyrkans uppförande. Kanske är de rester av eldstäder som man berett mat på 
alltefter byggnaden tillkom. Eftersom det inte finns några andra lämningar i områ
det är det nära till hands att dra den slutsatsen, men då uppstår istället frågan varför 
kyrkan uppfördes här ?

VARFÖR EN KYRKA VID SÖDRA RÅDA?

För att kunna svara på den frågan krävs att man blickar ut i landskapet och försöker 
få en uppfattning om hur det såg ut i trakten under tiden före kyrkans resande. Frek
vensen av höggravfält, boplatsspår och ortnamn kan ge en uppfattning om bebyg
gelsens omfattning och utbredning under yngre järnåldern. Spåren är dock märk
bart glesa i socknen. I Södra Råda socken finns ett registrerat höggravfält och det 
ligger intill Stora Årås säteri, nära Gullspångsälvens mynning i Vänern. Det består 
idag av åtta högar, en treudd, en domarring samt tre resta stenar. År 1864 räknade 
Djurklous till 16 högar, varav en kom att undersökas. Högen innehåll två urnor med 
brända ben och några järnnitar. Även Nils Åberg undersökte tre högar år 1927, vilka 
i sin tur innehöll urnor med brända ben och järnföremål som spikar, tenar, broddar, 
pryl och ring samt en flintbit (SHM 18614).

Sett i ett större område är den allmänna bilden av bebyggelsen under yngre järn
åldern att den varit koncentrerad till centralbygderna Visnum och Visnum Kil och 
Varnum och Ölmeområdet i Värmland. I Järsberg, söder om Varnum, finns traktens 
enda runsten daterad till 500-talet. Inskriptionen nämner en erila, med den troliga 
betydelsen jarl, avspeglar makt och centralitet (Anglert i manus, Andersson & Sche- 
din zooi;4sf).

Några boplatser eller speciella föremål från den här tiden är inte kända i Södra 
Rådas omgivning. Frånvaron behöver nödvändigtvis inte avspegla att områdena va
rit obebodda utan snarare att gårdarna vid den här tiden flyttat samman till större 
bebyggelseenheter av bykaraktär i närheten av bättre åkermarker och de större
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vattendragens kommunikationsleder och fiske. De bosättningar som eventuellt 
funnits i Södra Rådas trakter har varit små och kortvariga som baserats på exempel
vis säsongsbruk som har lämnat andra materiella spår. Det säsongsmässiga bruket 
kan ha rört fiske, jakt, vallning av boskap och kanske järnframställning. Nätsänken i 
sten påträffade vid flera nutida gårdar antyder att fisket haft en stor roll genom ti
derna.

Den äldsta kända historiska bebyggelsen i Amnehärads och Södra Rådas socken 
har legat i närheten av Gullspångsälven, tidigare kallad Amn som betyder den stora 
älven. Här ligger stormansgårdarna Stora Årås (1248), Lilla Årås (1386) och Lökstad 
(1304) och de visar de äldsta namnskicken och där finns de enda yngre järnåldersgra- 
varna. Den världsliga och kyrkliga makten kom att manifestera sig dels genom den 
kungliga fogdeborgen Amneholm med hamn på 1360-talet, placerad i Gullspång- 
sälvens mynning till Vänern. Dels med Amnehärads salskyrka som är en av få sten
kyrkor i ett dominerande träkyrkoområde och troligen uppförd vid 1200-talets slut 
eller tidigt 1300-tal.

Den större kolonisationen i Värmland har sin början först under tidig medeltid 
och fortsätter in i högmedeltid och det är först då man på allvar bebygger och odlar 
upp skogsmarkerna (Magnusson 1992:59). Under den här tiden sker en inflyttning 
och röjning av markerna i Södra Råda, vilket också återspeglas i både de medeltida 
ortnamnen och de tidiga historiska källorna. Namnet Råda eller Rudha (1346) be
tyder röjning eller nyodling, vilket med tydlighet visar områdets karaktär. De fakto
rer som spelat stor roll var koloniseringen av skogsmarken, tillgången till fisket efter 
lax och sik, samt läget vid farlederna mot Värmland och Norge. Genom att kunga
makten hävdade sitt regalrättsliga anspråk på allmänningsfisket, öde landområden 
och skogsmarker kunde egendomar och rättigheter styras och doneras. Fiskerätten 
och egendomarna vid älven blev därför tidigt knutet till frälset och klostren vid 
Värnhem och Riseberga. Den öppnade tillgången till kronans mark gav också stora 
möjligheter för jordlösa nybyggare. I den östra delen av socknen återfinns också de 
självägda gårdarna som skattehemman i jordeböckerna från 1539-1540 (Janzon 
2005:3, Claesson 1989:95).



Färdvägarna som gick från knutpunkten Hova i Västergötland, mot Värmland 
och Norge, gick över Gullspångsälven via Agnabro eller Varsundet. Vägen över 
Agnabro, omnämns redan år 1304, kan ha föregåtts av spång och vad intill Stora 
Årås och Amneholm. Före vattenhöjningen gick vägen mellan Stora och Lilla Ska- 
gern över vadet Varsundet via Södra Råda kyrka. I det senare fallet kan kyrkan ha 
haft ett mycket gynnsamt läge ur ett kommunikativt perspektiv (Anglert 2006:11). 
Pilgrimer på väg till St Olofs grav i Nidaros kunde ta vägen via Södra Råda. Kyrkan 
anges också av katolska kyrkan som en offerkyrka där man skulle be för sjuka (Ce- 
derbom 1963:115). Målningarna av och helgonet St Olof samt St Klemens, St Dio
nysius och St Hippolytus stärker detta ytterligare. Troligen avspeglar den geogra
fiska spridningen av de tidigmedeltida mynten helgonaltaren och en närvaro av pil
grimer.

Vilket inflytande klosterfolket i Värnhems och Riseberga kloster hade över till
blivelsen av kyrkan och målningen är osäkert, men från 1100-talet ägde de fiskerät
tigheter och egendomar vid Gullspångsälven. Södra Råda kyrka tillhörde Skara stift 
under hela medeltiden och var fram till år 1658 en del av Amnehärads pastorat som 
en annexkyrka dit prästen kom ridande för gudstjänst. Biskopen i Skara var troligen 
mån om att det upprättades nya kyrkor och socknar i de nyröjda skogsområdena, då 
det ofta var flera mil mellan kyrkorna i Norra Västergötland och Värmland.

I de stora allmänningsskogarna där pilgrimer och vägfarande tvingades passera 
och fast bebyggelse var mycket gles, har det i flera fall funnits gårdar med härbärge/ 
gästgiveri under tidig medeltid, så kallade själstugor. De här gårdarna kom sedan 
ofta att kompletteras med ett kapell (Janzon 1005:7). Befolkningsexpansionen ska
pade förutsättningar för och behov av att bilda en ny socken med en större kyrka. 
Det är möjligt att kyrkan i Södra Råda, likväl som Stugun i Jämtland och Skog i 
Hälsingland, hade sitt ursprung i en själagård med tillhörande kapell för pilgrimer 
som var på väg till S:t Olofs grav i Nidaros, vilket framhålls av Kaj Janzon (Janzon 
1005:7). S:t Olofs betydelse för trakten stärks ytterligare av att det år 1134 grunda
des ett dominikanerkloster ”S:t Olof” i Skara. Kanske sägnen om den botade mun
ken har ett visst sanningsstoff (läs mer i Bonniers bidrag).
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Betraktar man lämningarna vid Södra Råda kyrkplats ur det här perspektivet 
verkar det enkelt: En gård med härbärge/gästgiveri som kompletteras av ett kapell 
(stolpkyrkan) vilken sedermera övergår i en sockenkyrka (timmerkyrkan) i samband 
med den ökande befolkningsexpansionen. Valet av kyrkplatsen på ett låglänt ter
rängavsnitt skiljer sig också från många andra kyrkor belägna i höjdlägen. Avgö
rande faktorer för etableringen kan vara den sandiga markens goda beskaffenhet för 
gravgrävning och det synliga läget i dalen från den omgivande bygden.



A
DEN ÄLDRE TRÄKYRKAN 

I SÖDRA RÅDA
Rikard Hedvall

» När det stod klart att Södra Råda kyrkplats skulle bli föremål för en arkeologisk 
undersökning var en av målsättningarna att undersöka om det hade funnits en äldre 
kyrka på platsen före den nedbrända kyrkan. Frågan har diskuterats under lång tid, 
främst på grund av några stilistiskt daterade inventarier som fanns i kyrkan och som 
ansågs vara äldre än 1300-talets timmerkyrka. Resultaten från undersökningen visar 
att 1300-talskyrkan haft en föregångare. Lämningarna efter denna utgörs av sex 
stolphål men även de samtida gravarnas placering i förhållande till stolphålen indi
kerat den äldre kyrkans form i plan. Denna typ av konstruktion med takbärande 
stolpar representerar en helt annan form av byggnadstradition än den efterföljande 
timmerkyrkan.

INLEDNING
Följande artikel är en presentation av de fragmentariska spåren efter föregångaren 
till den nedbrända timmerkyrkan i Södra Råda. Frågeställningarna kring byggna
den är många men endast några ryms inom detta arbete. Primära frågor är hur den
na byggnad var konstruerad samt när den uppfördes. Båda frågornas svar bygger 
delvis på jämförelser med andra äldre kyrkolämningar, eftersom lämningarna från 
Södra Råda är så fragmentariska och dateringsunderlaget ringa. I detta begränsade 
arbete har det inte varit möjligt att ta ett samlat grepp om landets samtliga under
sökta träkyrkor utan ett urval har fått göras.

Endast ett mindre antal träkyrkolämningar från medeltiden är undersökta i Sve
rige. Det i särklass största och bäst ”bevarade” materialet utgörs av knappt tio kyrkor 
som undersöktes under 1900-talet i Lund. Kyrkorna, som uppfördes från slutet av



900-talet och under iooo-talet, utgör ett ovärderligt material för kunskapen om 
våra äldsta kristna byggnader. I flera av kyrkolämningarna fanns bra bevarat träma
terial och de olika kyrkolämningarna visade på skiftande konstruktiva lösningar.

Ett annat enastående material är givetvis de ännu bevarade stavkyrkorna i Norge. 
De representerar en yngre generation och en annan typ av konstruktion i förhål
lande till lundakyrkorna. Förutom dessa källmaterial finns, från ett flertal kyrkor, 
bevarat virke från äldre träkyrkor samt arkivaliskt och arkeologiskt material som 
kan bidra till ytterligare kunskap om det äldre träkyrkobeståndet. Det arkeologiska 
källmaterialet utökas ständigt i samband med olika undersökningar i de bevarade 
kyrkorna och av äldre kyrkplatser

Nedan följer en kortfattad presentation av material från några lundakyrkor. Va
let av dessa kyrkor beror på att lämningarna är tydliga och att de visar på flera skif
tande typer av konstruktioner som är väl värda att ha i minnet vid fortsatta funde
ringar över Södra Rådas äldre kyrka. En sammanställning har också gjorts av det 
begränsade materialet från de äldre träkyrkorna i Värmland och Västergötland. 
Sammanställningen grundar sig helt och hållet på publikationen Medeltida träkyr
kor del i (Lagerlöf 1985). Valet av detta material är naturligt eftersom Södra Råda 
ligger vid gränsen mellan dessa landskap. Ytterligare ett par kyrkolämningar används 
som jämförelsematerial, Klåstad kyrka i Östergötland och Hemse på Gotland. Där
efter diskuteras resultaten från undersökningarna i Södra Råda. Här görs först ett 
litet förtydligande av begreppet stavkyrka som alla äldre träkyrkor slentrianmässigt 
brukar benämnas.

BEGREPPET STAV- OCH STOLPKYRKA

Begreppet stavkyrka diskuterades livligt efter Emil Ekhoffs publicering av stavkyr
kan i Hemse på Gotland i slutet av 1800-talet (Ekhoff 1896:374 ff). I Sverige har 
byggnadsforskare menat att en stavbyggnad är konstruerad med tätt ställda, resta 
virken (plankor), som tillsammans bildar väggar i en byggnad. Stavarna kan vara 
jordgrävda eller syllburna. Enligt svenskt språkbruk kallas sålunda vanligtvis ett hus 
av tätt resta, helt väggbildande virken för en stavbyggnad (Anderson 1981:94).
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Samma betydelse verkar begreppet ha i Danmark. Såväl i Sverige som i Danmark är 
det alltså väggplankorna som benämns stavar. Det medeltida ordet stav betyder an
nars egentligen stolpe, vilket medför en viss begreppsförvirring jämfört med norskan 
där det fortfarande är en benämning på en stolpe (Bjerknes 1982:95). Stawerk be
skrivs annars som ett byggnadsskick där den bärande konstruktionen är stående lod
rätt. Med detta synsätt kan såväl skiftesverk och resvirke som korsvirke räknas som 
olika väggutfyllnadstekniker i en stavbyggnad (Berg 1985:84).

I Norge har man under lång tid delat in de äldre träkyrkorna utifrån deras grund- 
läggningsprincip, som till stor del är kronologiskt betingad. De äldre kyrkorna med 
takbärande lodräta stolpar som förankrades i grävda gropar i marken, benämns van
ligen som stolpkyrkor. Det har också visat sig att kyrkorna kunde sakna takbärande 
stolpar och i stället bar väggen upp taket, som då utgjordes av tätt ställda grova 
plank eller kluvna stockar. Den här typen av byggnad kan benämnas palissadkyrka. 
Dåliga erfarenheter av trävirke som ruttnade i jorden, resulterade i att stolpar och 
väggplank placerades ovan mark, på en trä- eller stensyll, som de bevarade norska 
stavkyrkorna är konstruerade (se till exempel Hauglid 1989:51). I följande text kom
mer jag att använda begreppen stolpkyrka då det finns byggnadsdelar som är place
rade i gropar eller rännor i marken medan syllburet stawerk benämns stavkyrka.

TRÄKYRKOR I LUND

Som redan påpekats märks stora konstruktiva skillnader mellan de undersökta läm
ningarna av träkyrkorna i Lund. Det förekommer både takbärande konstruktioner 
placerade i väggliven och fristående i byggnaden. Väggplankorna kan stå i en grävd 
ränna eller på en syli.

Direkt söder om S:t Drottens stenkyrka undersöktes i mitten av 1980-talet läm
ningarna efter en unik träkyrka. Kyrkan uppfördes tidigast år 1043 (Cinthio 
2002:105). Det är den enda träkyrkan i Lund som undersökts i sin helhet. De fysiska 
spåren utgjordes av väggarna, bestående av kluvna stockar eller grova plank place
rade i en grävd ränna, till ett långhus med ett smalare och rakslutet kor. Väggplan
korna verkar ensamma ha burit upp taket eftersom inga stolphål påträffades. Rent



Palissadkyrkan söder om Kattesund i Lund. Plan 
Viveca Ohlsson, Kulturen 2006.

hypotetiskt skulle en inre omgång med takbärande stolpar kunna ha placerats på en 
syli ovan mark, men det får nog anses som mindre troligt. Den här är, mig veterli
gen, den enda undersökta kyrkan i Sverige som saknar takbärande stolpar. Typen 
kan kallas palissadkyrka.

En liknande konstruktion men kompletterad med stolpar i hörnen, har använts 
vid uppförandet av S:t Clemens kyrka. Vid en undersökning, år 193z, påträffades en 
vägg med åtta stående plankor intill en avslutande stolpe i långhusets nordöstra 
hörn (Blomqvist 1941:71). Byggnadsdelarna var placerade i en grävd ränna. Den 
takbärande anordningen kan därmed ha utgjorts av stolpar som placerats i byggna
dens väggliv.

År 1983 undersöktes en kyrka som tolkats som den äldsta S:t Drotten eller Trinita
tis, en föregångare till den mycket stora stenkyrkan vid Kattesund. Kyrkan har daterats
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LÅNGHUS

Stolpkyrkan S:t Drotten eller Trinitatis med tak
bärande stolpar i vägglivet. Väggarna mellan 
stolparna har vilat på syllar. Planritning från "De 
första stadsborna" av Maria Cinthio 2002: 32.

till 990-talet utifrån resultat från dendrokronologiska analyser av intilliggande grav
kistor (Cinthio 2001:42). Undersökningen berörde endast ett litet parti av långhusets 
östra del, samt ett senare tillbyggt kor. Kyrkan bestod ursprungligen av ett enda rek
tangulärt rum och saknade alltså kor (Cinthio 2002:32). Resterna efter långhusets syd
vägg bestod av stolphål med knappt två meters avstånd. Det bör ha funnits en syli och 
ett hammarband mellan och infästa i stolparna. Avståndet mellan stolphålen i långhu
sets östra vägg var större. Ett sekundärt tillbyggt kor, var grundlagt genom grävda rän
nor, där det åtminstone i öster fanns rikligt med sylisten. I området för koret fanns 
flera gravar. Detta har bidragit till tolkningen att koret är senare tillkommet eftersom



det inte var tillåtet med begravning i koret vid denna tid (Cinthio 1002:32-33). Inom 
korområdet fanns även två stolphål som kan ha ingått i en äldre, troligen ursprunglig, 
östlig korvägg. Det skulle också passa med de tidigare nämnda gravarna, som i förhål
lande till detta hypotetiska kor hamnar utanför korväggen. Två begravda individer 
ligger då med sina huvuden upp mot väggens yttersida. Korets bredd skulle i så fall ha 
varit drygt tre meter och längden knappt två meter.

Ytterligare en variant på byggnadssätt dokumenterades vid undersökningarna av 
en kyrka i kvarteret S:t Stefan åren 1978-79. Endast partier av kyrkan var bevarade. 
Lämningarna bestod av tre stolphål och mindre partier av stensyllar. Stolphålen tol
kades ha ingått i en ursprunglig västvägg. Mellan dessa bör det ha funnits en syli som 
väggplankorna varit förankrade i. Denna vägg anses senare ha ersatts av en vägg på 
trä- och stensyll, såsom den norra väggen var konstruerad. Nordväggens träsyllar 
saknades, men partier av stensyllen var bevarad. Enligt dendrokronologiska analyser 
verkar kyrkan ha uppförts år 1050 och brukats fram till omkring nio då den ersattes 
med en stenkyrka (Mårtensson 1980:19-25).

I Kattesund har en helt annan byggnadstyp dokumenterats i samband med un
dersökningarna av en kyrka. Den beräknas ha uppförts cirka år 1050 och revs om
kring år 1100. Undersökningen av den har skett vid flera tillfällen under i960 och 
1970-talet. Till skillnad från de föregående byggnaderna med de takbärande ele
menten i vägglivet, hade denna kyrka takbärande stolpar placerade i två parallella 
rader inne i kyrkorummet. Väggarna utgjordes av grova, tätt ställda, plankor. Inga 
spår av nåt eller fjäder iakttogs. Det kan betyda att det inte funnits eller att de inte 
fortsatt så långt ner på plankorna som till det bevarade trävirket eftersom dessa stått 
under dåvarande marknivå. Drygt två meter innanför väggplankorna var stolparna 
nedsatta i jorden. Stolparna har tolkats som takbärande men kan också ha burit upp 
ett mittskepp i långhus och kor (se till exempel Hauglid 1989:55).

De undersökta kyrkorna i Lund representerar några exempel på olika konstruk
tioner, som använts vid uppförandet av träkyrkor från slutet av 900-talet till och 
med 1000-talet. De representerar framför allt byggnader som förankrats i marken, 
men i några fall har delar placerats på en syli. Exemplen visar på en stor variation av 
konstruktionssätt, och att dessa också använts parallellt i tid. Vad vi vet utifrån andra
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Stolpkyrkan i Kattesund, Lund med två parallel
la stolprader i kyrkorummet. Plan Viveca Ohls
son, Kulturen 2006.

exempel är att det trots allt finns en kronologisk skillnad mellan jordgrävda kon
struktioner och byggnader uppförda på syllar, men övergången är flytande mot syll- 
burna byggnader. Kyrkomaterialet från Lund, med en övervägande andel jordgrävda 
konstruktioner är daterade till en period före år noo. De utgör en något äldre gene
ration kyrkobyggnader än flertalet av dem som presenteras vidare.

ÄLDRE TRÄKYRKOR I VÄRMLAND OCH VÄSTERGÖTLAND

I Värmland fanns vid medeltidens slut omkring 15 stenkyrkor medan antalet träkyr
kor och kapell var drygt 40 (Lagerlöf 1985:131!?). Idag återstår endast den timrade 
1300-talskyrkan i Hammarö. I denna kyrka finns flera lämningar från en föregånga
re, bland annat en dopfunt i täljsten från mitten av 1200-talet. På kyrkogården har



en gravhäll, en så kallad liljesten 
påträffats, vilken daterats till bör
jan av 1200-talet. I kyrkan har 
också återanvända väggplankor 
påträffats, konstruerade med nåt 
och fast fjäder. Varken hammar
band eller syllar har påträffats, 
men man kan anta att de har fun
nits utifrån den begränsade tjock
leken på väggplankorna som bara 
var 6 till 8 centimeter. Den be
fintliga kyrkan har uppförts om
kring år 1310, medan den äldre 
träkyrkan kan ha byggts i mitten 
avizoo-talet, vilket dendrokrono- 
logiska analyser av väggplankorna 
visar (Lagerlöf 1985:171).

Från Blomskogs kyrka har det bevarats delar av en portal rikt prydd med djuror- 
namentik samt en del av en väggplanka. Plankan var försedd med en fast fjäder ut
med ena långsidan men var på övriga sidor avkapad. Därmed går det inte att avgöra 
om denna varit infäst i en syli, men plankans begränsade tjocklek talar för detta. 
Utifrån stilistiska grunder har Emil Ekhoff daterat byggnaden till 1100-talet (Lager
löf 1985:180-182).

I grannlandskapet Västergötland har det funnits fler än 80 medeltida träkyrkor, 
varav de flesta verkar ha uppförts under senmedeltid. I landskapet finns idag bara tre 
äldre träkyrkor bevarade. Det är de båda timrade kyrkorna i Älgarås och Brämhult 
från 1400-talets slut och stavkyrkan i Hedared som är från 1500-talets början.

Dateringen av Hedareds kyrka har diskuterats livligt. Innan dendrokronologis- 
ka analyser genomfördes av byggnadsvirket antog många forskare att det rörde sig 
om en högmedeltida byggnad (Andersson 1982:94). Kyrkan är uppförd på stensyll 
och består av ett långhus (7,2X5,8 meter) och ett kor (34x3,0 meter). Ingången finns

Hedareds stavkyrka i Västergötland, planritning 
och södra fasaden från Medeltida träkyrkor del 
2 1985 s. 104.
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i den södra långhusväggens västra 
del. Väggplankorna är försedda 
med fast fjäder och nåt. Analyse
rade prover från alla byggnadsdelar 
har resulterat i en sannolik avverk
ning av virket till år 1501. Roman
ska inventarier, återanvänt bygg
nadsmaterial och uppgifter om 
socknen från 1200-talet, har resul
terat i tolkningar att det från 
noo-talets början fanns en äldre 
kyrka i Hedared (Lagerlöf 1985:
107-108). Det ålderdomliga byggnadsskicket indikerar att den befintliga kyrkan san
nolikt, mer eller mindre, är en kopia av den äldre kyrkan.

I flera västgötska kyrkor har det påträffats byggnadsmaterial från äldre kyrkor. 
Ett exempel på detta är när den senmedeltida stenkyrkan i Vänga revs och man fann 
syllar, hammarband och väggplankor från en äldre träkyrka. Utifrån det rikliga 
byggnadsmaterialet kan kyrkans planform till stor del rekonstrueras, med ett rek
tangulärt långhus och ett troligen kvadratiskt kor. Långhusets storlek har varit 
9,4x6,6 meter och koret 4,3x43 meter. Långhusväggarna har varit 4,1 meter höga 
vilket kan jämföras med träkyrkan i Hemse på Gotland och Hedared i Västergöt
land med höjden 4,15 respektive 4,2 meter. Plankorna är försedda med fast fjäder 
och nåt. De har varit infästa i en träsyll och ett hammarband. Syli och hammarband 
har i sin tur varit infästa i stående stolpar i kor- och långhushörnen samt på mitten 
av långhusets södra och norra vägg. Det framgår inte om stolparna varit nersatta i 
gropar i marken eller stått ovan mark. Dendrokronologiska analyser av virket indi
kerar att kyrkan kan ha uppförts efter år 1059 medan hammarbandens ornamentik 
daterar kyrkan till noo-talets första hälft (Lagerlöf 1985:10,111-115).

Inför uppförandet av Hällestads kyrka i början av 1900-talet tillvaratogs ham
marband, väggplankor och golvbrädor från en äldre träkyrka. Den har sannolikt 
varit konstruerad med hörnstolpar i vilka hammarband och syllar varit infästa. Om

Planritningsrekonstruktion över Vänga kyrka i 
Västergötland från Medeltida träkyrkor del 2 
1985, s. 114.



Ornerade hammarband från Vänga kyrka i 
Västergötland från Medeltida träkyrkor del 
2 198, s. 111.
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Planritningsrekonstruktion över Hällestad 
kyrka i Västergötland från Medeltida trä
kyrkor del 2 1985, s. 32.

Planritningsrekonstruktion över Kinnarum- 
ma kyrka i Västergötland från Medeltida 
träkyrkor del 2 1985, s. 60.
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stolparna varit infästa i en syli eller om de förankrats i marken är inte känt. Det 
längsta hammarbandet, som är 6z8 centimeter visar, enligt Lagerlöf, sannolikt lång
huset längd. Ett annat hammarband har tolkats som det ingått i korets östra vägg. 
Hammarbandet är 374 centimeter och korets bredd skulle i så fall ha varit cirka 4 
meter inklusive hörnstolparna. Utifrån de bevarade väggplankorna kan vägghöjden 
i koret anges till cirka 310 centimeter medan långhusväggarnas höjd bör ha varit 
drygt 4 meter. Väggplankorna är försedda med nåt på båda kanterna vilket bör be
tyda att plankor med fjäder på båda sidor förkommit eller, vilket verkar troligare, att 
man använt lösa fjädrar. Virket är dendrokronologiskt daterat till omkring år 1140 
(Lagerlöf 1985:26-32).

Även i Kinnarumma kyrka har äldre byggnadsmaterial påträffats. Materialet be
står av plankor tillhörande vägg, portal och golv. Plankorna visar en stor variation 
genom att det finns plankor med nåt på båda kanterna, plankor med fast fjäder på



Väggplankor från Kinnarummas äldre kyrka 
påträffade när 1600-talskyrkan revs i början 
av 1900-talet. Efter Medeltida träkyrkor del 2 
1985, s. 57.
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båda kanterna och dessutom plankor med nåt och fast fjäder på var sin kant. Vägg
plankorna är bilade upp- och nertill för infästande i hammarband och syli. Varken 
hammarband, syllar eller hörnstolpar har påträffats. Däremot finns väggplankor 
med en avfasad kant vilken tillsammans med en likadan planka samt en lös fjäder 
tolkas kunna ha utgjort ett hörn i byggnaden. I ett rekonstruktionsforslag anges 
storleken på långhuset till drygt 7,5 meter långt och 5 meter brett medan koret är 3,5 
meter långt respektive 4 meter brett. En dendrokronologisk analys av virket pekar 
mot 1130-talet som byggnadsskede (Lagerlöf 1985:57-60).

I Karleby påträffades och undersöktes två kyrkor åren 1987-1989. Den yngre kyr
kan, en träkyrka uppförd på en kraftig stengrund med långhus och ett smalare och 
rakt avslutat kor, tolkades ha uppförts i början av noo-talet. Stengrunden överlagra
de spåren av en stolpkyrka som anses ha bestått av endast ett rektangulärt rum, 6x4 
meter stort. I varje hörn fanns ett stolphål. Avsaknaden av spår däremellan talar för 
att väggplankorna stått i en syli som vilat direkt på marken. På utsidan av de tänkta 
väggarna påträffades gravar. Utifrån ”gravtomma” ytor utanför byggnaden har två 
ingångar, en i söder och en i norr, rekonstruerats. Bland annat ett myntfynd samt 
resultat från ,4C-dateringar pekar mot en datering till början av 1000-talet (Vrete- 
mark 1998:8).

Sammanfattningsvis kan man konstatera att ett begränsat byggnadsmaterial, be
stående av syllar, hammarband, golv- och väggplankor, från nu rivna träkyrkor, ger 
en vag bild av hur några av Värmlands och Västergötlands äldre träkyrkor sett ut 
och hur de varit konstruerade. Dendrokronologiska analyser av det bevarade trävir
ket indikerat att det främst rör sig om byggnader från noo-talet. En stor del av kyr
korna var konstruerade med stolpar i byggnadens alla hörn, i något fall även på den 
norra och den södra långhusväggens mitt. I stolparna, som antingen var förankrade 
i grävda gropar eller på en syli, har såväl hammarband som syllar varit infästa. Några 
stolpar (stavar) har inte bevarats och så vitt jag har kunnat se har inte heller några 
stolphål till dessa stolpkyrkor undersökts förutom i Karleby, som är den äldsta av de 
presenterade kyrkorna. Avsaknaden av stolphålen kan förmodligen förklaras med 
det begränsade antalet undersökta kyrkor och på vilket sett undersökningarna ge
nomförts. Mellan syli, hammarband och stolpar har väggplankorna varit infästa.
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Konstruktivt har dessa skilj t sig genom olika lösningar av nåt och fjäder. Även bygg
nader utan hörnstolpar verkar ha förekommit.

Spår efter kyrkor med både hörnstolpar och väggplankor nedsatta i rännor och 
gropar, liknande de i Lund, har inte påträffats i Värmland och Västergötland. Det 
byggnadsskicket är ålderdomligt och verkar upphöra efter iooo-talet. Däremot 
byggdes stolpkyrkor med hörnstolparna placerade i grävda gropar och mellan dem 
placerades en syli på marken på vilken väggplankorna vilade som i Karleby, Väster
götland. Ett annat exempel på detta är Hammarlunda kyrka i Skåne uppförd om
kring år noo, men även ombyggnaden av S:t Stefan i Lund före no o-talets början. 
Från den här tiden verkar kyrkorna även ha uppförts på en sammanhängande syli, på 
vilken också hörnstolparna var placerade, exempelvis stavkyrkan Urnes i Sogn, Nor
ge, som anses vara uppförd omkring år 1130 (Hauglid 1989:51; Jensenus zoomzi). 
Hemse stavkyrka på Gotland, uppförd i början av 1100-talet, är ett av få svenska ex
empel på där stolparna anses ha stått på en syli (AnkeriggyaSy). Problemet med 
denna typ av konstruktion är att den inte behöver lämna några arkeologiskt iakttag
bara spår och kan därmed vara svår att påvisa. För de bevarade stavkyrkorna i Norge 
är det just denna konstruktionstyp som förekommer. Få av de norska stavkyrkorna 
kan sägas vara mycket äldre än från år izoo (Anker i9y 135).

Materialet från Värmland och Västergötland visar att de äldre träkyrkornas stor
lek varierar stort med långhus från 6x4 meter till närmare ioxy meter och kor som 
var mellan 3 x 3 och 4 x 4 meter stora. Flera hela väggplankor indikerar att höj den på 
långhusväggarna varit drygt fyra meter och för koren drygt tre meter. Vad gäller 
kyrkornas golvbeläggning kan inget säkert sägas. De golvplankor som påträffats och 
dendrokronologiskt daterats har, inte förvånande, visat sig vara eftermedeltida.

Det är senast i början av izoo talet som timrade kyrkor börjar byggas i Sverige 
(Lagerlöf 1985:11). Parallellt med knuttimringen förekom även andra byggnadstek
niker. Hedareds kyrka är ett belägg på att stavbyggnadstekniken fortlevde ända in på 
1500-talet. I den profana arkitekturen påträffas byggnader med jordgrävda stolpar 
ända in i historisk tid, även om de inte tillhör vanligheterna.

Avslutningsvis kan vi slå fast att kunskapen om stolpkyrkorna är begränsad. Det 
är främst arkeologiskt material som kan bidra med ny kunskap om dessa byggnader.



En övergång från kyrkor med hörnstolpar ställda i grävda gropar till stolpar place
rade på en syli kan antas ske generellt under noo- och izoo-talen, men spåren är få. 
Ännu sämre är det med spår efter stavkyrkor, där samtliga byggnadsdelar varit place
rade på syli. Möjligen kan en del av det ovan nämnda byggnadsmaterialet från Värm
land och Västergötland härröra från den här typen av kyrkor.

STOLPKYRKA OCH ÄLDRE GRAVAR I SÖDRA RÅDA

Vid undersökningen av den äldre stolpkyrkan påträffades sex stolphål. Men även 
andra undersökningsresultat gav indikationer på kyrkans planform, konstruktion 
och storlek.

I den nedbrunna timmerkyrkans kor, påträffades två stolphål placerade med ett 
inbördes avstånd om cirka 2,5 meter (mätt centrum till centrum). Diametern var 
cirka 0,5 meter. I det sydöstra stolphålet fanns rester av en förmultnad stolpe som var 
0,4 meter i diameter. Stolphålens övre partier var söndergrävda av yngre gravar så att 
endast några decimeter av stolphålens nedersta delar var bevarade. De båda stolphå- 
len har tolkats ingå i en äldre kyrkas korkonstruktion.

Inom timmerkyrkans begränsning påträffades fyra stolphål, som ingått i den 
äldre kyrkans långhuskonstruktion. De var något större än de i koret, cirka 0,7 
meter både i diameter och djup. I samtliga stolphål fanns förmultnat trä från stol
parna som uppskattningsvis varit 0,45 meter i diameter. Runt några av stolparna 
fanns träkol från gran, vilket tolkades som att stolparnas ände hade bränts innan 
de sattes ned i stolphålet för att fördröja rötningsprocessen. Detta har även upp
märksammats från norskt håll och vid S:t Stefan i Lund (Jensenus 2001:85; Mår
tensson 1980:22). Stolphålens bottennivå i långhuset låg på 75,08 till 75,15 meter 
över havet medan de båda stolphålen i koret var nedgrävda till nivån 75,25 meter 
över havet. Stolphålens överensstämmelse i storlek och nivå stärker tolkningen att 
de ingått i en och samma konstruktion. Det bör betyda att det mindre och lägre 
koret inte krävde lika kraftiga stolpar som i långhuset, vilka dessutom i sin tur ock
så förankrades djupare ner i marken. Detta kunde även iakttas vid utgrävningen av 
Klåstad stolpkyrka i Östergötland.





Om stolparna ingått i begränsningen av kyrkan, det vill säga kyrkans väggar, 
skulle storleken på kyrkans långhus ha varit 6,4X4,$ meter och koret 2,5x2,4 (alla 
mått mätta centrum till centrum i stolphålen). Att stolphålen verkligen kan kopplas 
till en kyrkobyggnad råder det inte något tvivel om, men frågan är väl om dessa verk
ligen också ingått i kyrkans yttre begränsning.

Av de undersökta gravarna tolkades 63 vara samtida med stolpkyrkan. Det är 
dock viktigt att påpeka skelett- och kistmaterialets mycket nedbrutna tillstånd och 
att det därmed är svårt att med säkerhet klargöra deras tillhörighet till timmer- eller 
stolpkyrkan.

Intill korets stolphål fanns inga gravar. Däremot påträffades ett stort antal gravar 
cirka en meter öster om stolphålen och vidare österut. Flera av dessa var barngravar. 
Resultat från arkeologiska undersökningar har visat att det var vanligt att begrava 
personer intill kyrkans väggar under medeltiden (se samtliga planritningar från 
Lund och Klåstad i denna artikel). Medeltida gravläggningar i koret var däremot 
ovanliga. Detta bör betyda att korväggen har stått ungefär en meter utanför de östra 
stolparna i koret. Att gravarna är samtida med stolpkyrkan visas av att altaret i tim
merkyrkan bör ha varit placerat ovan dessa gravar och därmed omöjliggjort grav
läggningar där vid denna tid.

Även väster om långhusets två västliga stolphål fanns ett 1,5 meter brett område 
där det i stort sett saknades gravar. Utanför detta område fanns en stor mängd gra
var, motsvarande bilden öster om koret. Även här kan man göra en jämförelse med 
de ovan nämnda planritningarna. Vid undersökningen av Klåstads stolpkyrka på
träffades även rikligt med gravar utanför långhusets västvägg. Flera av de begravda 
låg med fotterna ända upp mot kyrkväggen .

Mellan gravkoncentrationerna i öster och väster påträffades någon enstaka grav. 
De kan vara samtida med stolpkyrkan men kan även vara senare. Det går inte säkert 
att avgöra på grund av de dåliga bevarandeförhållandena för gravmaterialet. Rent 
allmänt kan sägas att det under tidig medeltid begravdes få personer i långhusen,

I förgrunden syns ett av stolphålen som en 
mörkare färgning mot den omgivande ljusare 
sanden. Foto Ulrika Wallebom, RAÄ.
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men att gravläggningar i långhusen i Lunds kyrkor ökade i antal från och med 
noo-talet då man enligt stadgar fick bli begravd där, men med vissa restriktioner. 
Gravläggningar intill altarna var inte tillåtna (Andrén 2000:8-18). I stolpkyrkan i 
Klåstad, Östergötland, begravdes knappt tio personer i långhuset före 1200-talet. 
Flertalet av gravarna placerades i kyrkans mittaxel (se planritning nedan). Avståndet 
mellan de två gravkoncentrationerna i öster och väster var knappt tolv meter. Detta 
mått anger sannolikt längden på kyrkan i Södra Råda.

När det gäller områdena direkt norr och söder om ytan som stolphålen binder 
samman, fanns också några gravar, vilka tolkades kunna vara samtida med stolpkyr
kan. Det bör i så fall betyda att de gravlagts i kyrkan, men det kan inte uteslutas att 
de är yngre och därmed samtida med timmerkyrkan. I dessa väderstreck syns inga 
motsvarigheter till de markanta begränsningar av gravar som fanns i öst och väst. 
Det kan bero på de grundschakt som grävdes i början av 1900-talet, då man upp
förde en ny kraftig grund till timmerkyrkan. Schakten grävdes, en till två meter, ut
anför stolphålen där en begränsning av gravar kan ha funnits.

Områdena närmast utanför stolphålen som saknade gravar bör ha ingått i kyrko
byggnaden. I annat fall, om kyrkobyggnadens väggar löpt mellan stolphålen, borde 
det som tidigare nämnts, ha funnits rikligt med gravar ända in mot väggarna. En an
nan tolkning kan vara att ytorna motsvarar en svalgång runt kyrkan och att väggar
na till kor och långhus funnits mellan stolparna på en syli. Ett annat alternativ kan 
vara att områdena utgjort en del av långhus och kor. Stolparna kan då ha burit taket 
men de har inte varit placerade i vägglinjerna. Väggarna kan istället ha stått en till 
två meter utanför stolparna på syllar, på samma sätt som man kan se i de bevarade 
norska stavkyrkorna, till exempel i Heddal, Telemark, Kaupanger, Stedje och Urnes 
i Sogn. Det är också möjligt att stolparna i långhuset burit upp ett förhöjt mittskepp 
eller en takryttare, som i de norska pelarstavkyrkorna. Exempel på detta förutom de 
ovan nämnda är Borgund stavkyrka i Sogn och Stedje stavkyrka i Sogn (Hauglid 
1969:25, 58). I Norge konstruerades enstaka kyrkor med förhöjt mittskepp först 
runt år 1200 men kyrkor i Lund har uppförts med mittskepp redan under 1000-talet 
(Hauglid 1989:51). I Urnes stolpkyrka i Sogn kan de fyra dokumenterade stolphålen 
tolkas ha burit upp en takryttare i en äldre kyrka, sannolikt från 1000-talet.



Klåstad stolpkyrka i dagens Klosterstad utanför 
Vadstena, Östergötland. Söder om stolpkyrkan 
syns rundkyrkan som ersatte stolpkyrkan om
kring år 1200. De rutiga polygonerna markerar 
gravar samtida med stolpkyrkan. Mellan de 
mörkt markerade stolphålen syns de rännor (grå 
markering) där väggplankorna varit förankrade.



Samma tolkning kan göras av tre par stolpar i en stolpkyrka från iooo-talets för
sta hälft i Klåstad i Östergötland (Hedvall 2.003:106). Förutom de takbärande stol
parna var också väggarna förankrade i grävda rännor i marken. Även väggplankorna 
mellan långhuset och koret stod i en grävd ränna. Rännan bestod egentligen av två 
rännor åtskilda av ett en meter långt ogrävt parti, där koröppningen funnits. Däre
mot verkar korets tre övriga väggar ha vilat på en syli. Långhuset var ungefär 8x5 
meter och koret 4x4 meter.

Om vi räknar in de mer eller mindre ”gravfria” ytorna blir långhuset på stolpkyr- 
kan i Södra Råda åtta meter långt och cirka sex och en halv meter brett. Storleken 
på koret har då varit fyra meter långt och ungefär tre och en halv meter brett. Kor
storleken blir därmed mer överensstämmande med övrigt presenterat material från 
Värmland och Västergötland. Om det istället hade begränsats av stolphålen och den 
östra långhusväggen hade storleken bara varit 2,4X2,5 meter.

I väster påträffades ett hundratal plana stenar i storleken 0,1 till 0,3 meter. Ett stort 
antal låg i anslutning till de två västligaste stolphålen i långhuset. De var delvis omflyt
tade vilket sannolikt har skett i samband med grävning av gravar. Koncentrationerna 
vid stolphålen indikerat att de kan vara samtida med dessa men även andra tolkningar 
har framförts. De har bland annat tolkats som fundament till en läktare uppförd år 
1723 (Wallebom & Edlund 2005:14-15). Om det rör sig om ett fundament till en läk
tare är stenkoncentrationernas förhållande till stolphålen svårförklarade. En annan 
tolkning kan vara att den utgjort en golvbeläggning i stolpkyrkans västligaste del.

STOLPKYRKANS ÅLDER

Som ovan nämnts har det tidigare föreslagits att det skulle kunna ha funnits en kyr
ka i Södra Råda före timmerkyrkan. Antagandet bygger på de inventarier som fanns 
i timmerkyrkan (se till exempel Ullén 2000:10-14). Från timmerkyrkan har 13 
dendrokronologiska prover från byggnadstimret visat att detta fälldes mellan åren 
1302 och 1309. En madonnabild från kyrkan har daterats till 1200-talets senare del. 
Även dopfunten har stilistiskt förts till 1200-talet men då snarare dess förra del. Den 
är tillverkad i täljsten och är dekorerad med spetsfliksornament. Funten är försedd



med ett uttömningshål, vilket stärker teorin att den tillverkats före 1200-talets mitt 
(Bonnier muntlig uppgift). I kyrkan fanns även ett processionskrucifix från omkring 
år 1300. Dessa dateringar var tidigare utgångspunkten för diskussionen om en even
tuell äldre kyrka. En föregångare borde därmed kunna sägas ha uppförts senast i 
mitten av 1200-talet, utifrån detta material.

Vid undersökningarna påträffades 102 mynt med dateringar från 1200-talets 
början och fram till och med 1900-talet. Tre av dessa, som tillhör 1200-talet, bör 
vara samtida med den äldre kyrkan men ytterligare fyra mynt, från tiden omkring 
sekelskiftet 1300, kan vara det. Det äldsta myntet är från Erik Knutssons regerings
tid (1208-1216). Detta påträffades i fyllningen av långhusets nordvästra stolphål. De 
två andra 1200-talsmynten är från Magnus Ladulås regeringstid (1275-1290) och 
den norske kungen Eirik Magnussons regeringstid (1280-1299).

Även andra föremål med äldre dateringar påträffades, bland annat flera keramik
skärvor av typen äldre svartgods. Generellt sett brukar keramiktypen dateras till tidig 
medeltid, med en tyngdpunkt i 1100-talet (muntlig uppgift av Mats Roslund). En 
avgörande fråga för användandet av keramikmaterialet i dateringssyfte är vad kerami
ken på denna plats representerar, och vad man därmed daterar med denna. Eftersom 
det inte påträffats tidigmedeltida profana konstruktioner eller kulturlager, frånsett 
ett mindre brandlager väster om kyrkan, är det rimligt att koppla keramiken till den 
kyrkliga verksamheten. Det är inte omöjligt att det till exempel rör sig om spår från 
byggnadsarbetena då kyrkan uppfördes, även om detta inte säkert kan avgöras.

I långhusets sydvästra stolphålsfyllning låg några skärvor svartgods, som tolka
des ha tillkommit efter det att stolpen rests. Matskorpsrester på insidan av den ena 
skärvan daterades till 960-1220. I långhusets nordöstra stolphål fanns keramik av 
äldre järnålderskaraktär, vilket visar på de källkritiska problem som finns för fynd
material i stolphål. Analyser av andra äldre svartgodsskärvor, påträffade i gravfyll
ningar, har gett dateringar från 980 till 1190 och från 1000 till 1230. Ytterligare en 
skärva som påträffades i schaktet för 1900-talsgrunden är daterad mellan 1210 och 
1310.1 stort sett sammanfaller I4C-dateringarna med den gängse dateringen av kera
miktypen, men den ger också kyrkan en äldre datering än mynten, om vi kopplar 
keramiken till kyrkan.



Det tidigare nämnda stolphålet med 1200-talsmyntet, i långhusets nordvästra 
hörn, har ,4C-daterades till 770-980, vilket troligen inte säger så mycket med tanke 
på stolpens förmodade höga egenålder. Runt stolpen fanns kol från gran som gav en 
datering till 980-1160. Sammantaget med myntet från 1200-talets början ger det en 
vid datering. Stolphålet, som var mycket större än de övriga tolkades vara omgrävt en, 
eller till och med flera gånger. Detta kan tolkas som att kyrkan uppfördes i perioden 
980 till 1160 och att den renoverats under 1200-talets första del. Grankol påträffades 
också i korets nordöstra stolphål och gav dateringen 1030-1270. Väger man även in 
den här dateringen i uppförandediskussionen kan periodens bakre gräns snävas in, så 
att ett uppförande av kyrkan kan tolkas ha skett mellan 1030 och 1160 e.Kr.

Flera lager i kyrkan och på kyrkogården analyserades också med I4C-metoden. 
Ett sotlager i långhusets västra del daterades från 680 till 930. Väster om kyrkan da
terades ett brandlager mellan 1030 och 1280 och ytterligare ett brandlager på kyrko
gårdens sydvästra del daterades från 880 till 1030. Möjligen har brandlagret väster 
om kyrkan tillkommit i samband med att kyrkan byggdes.

En av gravarna i långhuset som tolkats vara samtida med stolpkyrkan har date
rats från 1270 till 1400 med hjälp av 14C-metoden. Flera av gravarna norr om kyrkan 
har tolkats vara medeltida. Flera undersökningar av landsbygdens sockenkyrkogår
dar har visat att man under högmedeltid upphörde att begrava norr om kyrkan. Det 
skulle kunna betyda att gravarna är samtida med den äldre kyrkan.

SAMMANFATTNING

Beträffande kyrkans konstruktion kan konstateras att det är svårt att se någon direkt 
parallell mellan stolpkyrkan i Södra Råda och 1000-talets kända stolpkyrkor, men 
det finns likheter. Även om variationen är stor bland de äldsta kyrkornas konstruk
tioner är det ändå inte troligt att kyrkan i Södra Råda skulle ha varit från 1000-talet. 
Det ska ändå nämnas att lämningarna av kyrkan i Karleby också utgjordes av stolphål 
och att väggarna bör ha vilat på syllar. Det yngre jämförelsematerialet utgörs av 
väggplankor, syllar och hammarband från en handfull kyrkor. Vid de här kyrkorna 
har man inte kunnat konstatera om stolparna stått i grävda gropar eller på marken.



Flera av materialen är daterade till noo-talets mitt men något är också ioo år yngre. 
Motsvarande byggnadsmaterial saknas helt från Södra Råda, men här påträffades 
istället de stolphål som förmodligen funnits vid några av de andra kyrkplatserna.

Områdena öster och väster om stolphålen i Södra Råda, men kanske även norr 
och söder om, visar genom avsaknaden på gravar att de sannolikt varit bebyggda. 
Kyrkan har bestått av ett långhus samt ett smalare och rakt avslutat kor i öster. Ett 
område runt kyrkan har troligen ingått som en del av långhus och kor eller möjligen 
utgjort en svalgång runt kyrkan. Storleksmässigt kan kyrkobyggnaden tolkas ha va
rit tolv meter lång inklusive ett kor som varit ungefär 4x4,5 meter.

Myntfynden och de äldre inventarierna från timmerkyrkan visar att det åtmins
tone från och med 1200-talet funnits en kyrka på platsen. Om de påträffade kera
mikskärvorna av svartgods haft en koppling till den kyrkliga verksamheten ger det 
en datering av denna till perioden mellan 1000 och 1300. Träkol från två av stolphå
len gav dateringen 980 till 1160 och 1030 till 12.70. Sammantaget skulle ett antagan
de om kyrkans uppförande kunna förläggas till 1100-talets mitt. Kyrkans konstruk
tion av takbärande stolpar förankrade i jorden i kombination med syllar pekar mot 
en datering till noo-talet. Tolkningen förstärks ytterligare av att kyrkan, då den revs 
i början av 1300-talet, verkar ha stått en längre tid eftersom man hade fått ersätta 
åtminstone en av de kraftiga takbärande stolparna. Myntet ger en fingervisning om 
att renoveringen skedde i början av 1200-talet och att myntet i samband med den 
hamnade i stolphålet. Inför uppförandet av timmerkyrkan i början av 1300-talet 
revs slutligen stolpkyrkan. Delar av byggnadsmaterialet kan ha återanvänts i kyrkan 
som golvplankor eller liknande, på samma sätt som det presenterade byggnadsmate
rialet från flera andra kyrkor i området. Men idag efter branden återstår sannolikt 
inget byggnadsmaterial från den äldre kyrkan.



A
TIMMERKYRKAN

Ann Cathrine Bonnier

» När kyrkan brann var den endast föga förändrad sedan byggnadstiden vid 1300- 
talets början. Kyrkan övergick i statlig ägo i860 i samband med att socknen tog sin 
nya stenkyrka i bruk. Att kyrkan kom att få stå kvar är tack vare att fornforskaren 
Nils Månsson Mandelgren uppmärksammat de märkliga medeltida målningarna i 
kyrkan.

BESKRIVNING AV KYRKAN

Kyrkobyggnaden bestod av ett rektangulärt långhus och hade ett smalare och lägre 
kor. Norr om koret fanns en liten långsmal sakristia. Såväl yttertaket som de utvän- 
diga väggarna var spånklädda. Spånbeklädnaden hade förnyats många gånger på de 
mest utsatta väggarna, men i norr fanns fortfarande medeltida väggspån.

Kyrkans inre nåddes via ett litet timrat vapenhus i väster, troligen byggt på 
1600-talet. Dörren mellan vapenhuset och kyrkans inre var medeltida och flyttad 
från en äldre ingång i söder. Kyrkorummet täcktes av två ursprungliga trävalv med 
treklöverformad genomskärning, de enda som fanns kvar i landet. Koret öppnade 
sig i hela sin bredd mot långhuset, men öppningen, ”triumfbågen”, hade tidigare va
rit både lägre och smalare. Interiören lystes upp av fönster från 1600- och 1700-ta- 
len, försedda med järngaller och blyinfattade rutor. Mäster Amunds färgglada och 
figurrika målningar från 1494 täckte både väggar och valv och dominerade därige
nom intrycket av kyrkorummet.

Det var först då man trädde in i koret som man lade märke till korets betydligt 
sämre bevarade, men konstnärligt sett intressantare, målningar från kyrkans äldsta 
tid. Här fanns också rester av det medeltida östfönstret, som sedan länge var igensatt
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Södra Råda kyrka. Foto ATA.
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Plan över Södra Råda kyrka. ATA.



Interiör mot väster. Foto ATA.
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Korfönstret från tiden kring år 1600 
och 1700. BildATA.

från utsidan. Det hade varit tvådelat med varje fönsterhalva täckt av en rundbåge. 
Mittposten, som kanske varit en kolonnett, fanns inte längre kvar. Ett mycket litet 
fönster i sakristians östvägg, endast 13 centimeter brett och knappt 40 centimeter 
högt, var det enda i kyrkan som var bevarat i ursprungligt skick. Små inristade cir
kelkors i väggarna markerade var biskopen hade signat kyrkorummet i samband 
med kyrkans invigning.

På platsen för kyrkans medeltida sidoaltare i långhusets sydöstra hörn stod ett 
triumfkrucifix, flankerat av bilder av jungfru Maria och aposteln Johannes. Av själva 
sidoaltaret syntes dock inga spår. Här fanns också en snidad Mariabild från izoo-ta- 
let och en medeltida processionsstång, och inne i koret var några träskulpturer från 
ett altarskåp uppsatta på sydväggen. I koret stod också en medeltida dopfunt av tälj - 
sten och i långhusets nordöstra hörn fanns en predikstol från 1689.

Eftersom kyrkan inte användes regelbundet för gudstjänster, fanns nästan ing
en fast inredning kvar då kyrkan förstördes. Bänkinredningen var avlägsnad och

85



västläktaren sedan länge riven, men ett träaltare och en altarring hade sin plats i ko
ret. Altaruppsatsen från 1707 var uttagen för konservering och klarade därför bran
den, och någon orgel fanns inte. Altarringen, predikstolen och ett modernt skåp i 
långhuset blev lågornas rov.

EN KYRKA AV SIN TID?

När byggdes kyrkan och hur såg den ut då den var ny? Timret i Södra Råda gamla 
kyrka var enligt analys av årsringarna fällt på 1310-talet (Linderson 2.005), och kor
målningarna var daterade till år 13Z3, vilket gör att kyrkans ålder kan bestämmas 
nästan på året. Planen med ett lägre och smalare kor är ålderdomlig för en kyrka 
uppförd vid denna tid, men flera andra av 1300-talets träkyrkor tycks ha byggts på 
detta sätt (Hammarö och Visnum i Värmland, Tångeråsa i Närke samt Stenberga 
och Bäckaby i Småland). Kanske berodde detta delvis på att man var van vid att
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Triumfkrucifixet vid sidoaltaret. Foto Pål-Nils 
Nilsson, RAÄ.
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kyrkorummet skulle se ut så. Timmerkyrkan i Södra Råda hade ju ersatt en liten 
stavkyrka med smalare kor, och även i Hammarö längre norrut fanns tidigare en 
stavkyrka (Lagerlöf 1985:171fr).

Liksom så många andra medeltida kyrkor hade kyrkan i Södra Råda inga fönster 
i norr. Det inre måste ha varit dunkelt när kyrkorummet inte lystes upp av oljelam
por, bloss eller vaxljus under mässan. Spår efter enkla ljushållare fanns på långhusets 
nordvägg, nära det östra hörnet (Agne Niklasson, muntligt). Det tvådelade fönstret 
ovanför altaret var troligen det enda som släppte in dagsljus i koret, och i långhusets 
sydfasad kan det ha funnits ett eller två små fönster av samma enkla typ som i sakri
stian. Vid utgrävningen påträffades ett antal svängda bitar av grönt glas som troli
gen suttit i fönstret ovanför altaret.

I sitt ursprungliga skick hade kyrkan sin ingång i sydväggen, nära långhusets väs
tra hörn. Portalens utseende avslöjades 1913, då man tillfälligt tog bort spånbekläd- 
naden på detta ställe. Den hade upptill en flack rundbåge, en s.k. korgbåge, som 
flankerades av utskurna rosettornament. Runt dörröppningen löpte en profilerad 
dekor som närmast öppningen har formen av en repstav. Sydportalen i systerkyrkan 
Hammarö har utformats på exakt samma sätt. Typen är inte känd från några andra 
kyrkor.

Inne i koret fanns högaltaret, kyrkans viktigaste del. Eftersom ingen murad 
grund påträffats, måste det ha varit av trä men försett med en invigd altarskiva av 
sten. Under senmedeltiden pryddes det av ett altarskåp, från vilket några helgonfi
gurer fanns bevarade. I en ställning på korväggen hängde en primklocka, som an
vändes för att markera transsubsantiationen, alltså förvandlingen vid nattvarden av 
vin och oblat till Kristi blod och kropp. Rester av den lilla klockan påträffades vid 
utgrävningen av kyrkan.

Triumfbågsöppningen mellan koret och långhuset var troligen utformad som en 
lite större rundbågig dörröppning. Så såg triumfbågen ut i de äldsta stenkyrkorna, 
och det finns exempel på att man efterliknade detta åtminstone i småländska tim
merkyrkor (Ullén 1983:240).

Sidoaltaren, också de av trä, var anordnade i de östra hörnen av långhuset. De 
avlägsnades efter reformationen och deras utseende är därför inte känt. I Södra Råda



fanns ett utsparat utrymme i mäster Amunds målningar vid det norra sidoaltaret, 
just där kyrkans Mariaskåp bör ha stått. Strax intill i söder hade Amund målat en 
framställning av Anna Själv Tredje, det vill säga Marias mor sittande med dottern på 
sitt ena knä och barnbarnet Kristus på det andra.

Det södra sidoaltaret brukade under medeltiden vara helgat åt kyrkans skydds
helgon, men i Södra Råda var det ovanligt nog invigt åt det Heliga korset. Åtmins
tone var det så vid medeltidens slut - målningarna från 1494 var nämligen kompo
nerade för att passa till triumfkrucifixet, som var placerat där när kyrkan brann. 
Själva korsstammen var avkortad nedtill och krucifixet bör därför tidigare ha haft en 
annan placering, antingen på väggen över triumfbågen eller på en piedestal framför 
öppningen till koret.

Troligen fanns väggfasta bänkar längs långhusets sidor, kanske kompletterade 
med lösa bänkar av plankor på bockar. Dopfunten, som av typen att döma var till
verkad senast vid izoo-talets mitt, bör ha varit placerad nära ingången. Eftersom 
den var försedd med uttömningshål så måste det ha funnits en dränering under gol
vet där den stod. Några säkra spår efter detta påträffades dock inte vid utgrävningen 
och dopfuntens ursprungliga placering är därför okänd.

Dopfunten var äldre än timmerkyrkan, och det gäller även den ungefär samtida 
träskulpturen av Maria, som bör ha haft sin plats i ett helgonskåp på det norra sido
altaret. Det fanns alltså tecken på att kyrkan haft en föregångare, något som också 
besannades vid utgrävningen (se Rikard Hedvalls artikel).

KONSTRUKTIONEN

Timmerkyrkan var byggd av skarpkantade furustockar genom så kallad såtlös tim
ring. Syllarna vilade troligen på enstaka syllstenar i hörnen och på mitten. Vägg
stockarna, som hade en medelhöjd på 22,5 centimeter, var bearbetade järns med fib
rerna genom så kallad sprättäljning, vilket gav en mycket jämn yta. Så har man arbe
tat även i andra medeltida timmerkyrkor. Kanske ville man lägga ned särskild omsorg 
på Guds hus, kanske ville man efterlikna stenbyggnader? Bearbetningen var arbets- 
krävande, men tekniken är särskilt lämpad som underlag för målningar, eftersom
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den ger släta väggar. Av fotografier kan man se att stockarna i långhusets innerväg
gar dessutom hade hyvlats genom bearbetning med skave innan de lades på plats 
(Andersson 2006:14). I långhuset var några av väggtimren öster om sydportalen 
prydda av en dragen profil (kantdrag), men ingenting tyder på att denna typ av de
kor funnits någon annanstans i kyrkorummet.

I kontrast till välbearbetade väggarna var hörnen sammanfogade med ovanligt 
enkla knutar (raka blad utan laxar), förstärkta med dymlingar. Liksom i övriga tim
merkyrkor var hörnen släta, det vill säga knutskallarna stack inte ut som de gör i 
profana hus. Av någon anledning var långhusets norra och södra väggar högre i väs
ter än i öster, med en skillnad på drygt 20 centimeter. Eftersom timret hade olika 
dimensioner i kor och långhus var sammanfogningen mellan dessa byggnadsdelar 
inte heller idealisk (Andersson 2006:3, 9ff). Gavlarna var branta och yttertaket bars 
av både åsar och sparrar, en mycket ovanlig konstruktion som förmodligen var be
tingad av trycket från de treklöverformade valven.

Sydportalen var konstruerad med gåtar, kraftiga vertikala stolpar som höll vägg
timret på plats. Rundbågen i den övre delen hade troligen fått sin tryckta form ge
nom att den var uttäljd ur den överliggande stocken (Lundberg &c Söderberg 
1969:309) och därför inte kunnat göras högre. Konstruktionen var helt annorlunda 
i sakristians ingång, där rundbågen hade sågats ut ur tre omgivande stockvarv och 
en profilerad omfattning hade markerats genom hyvling. Sakristieportalen liknade 
därigenom de som finns i tidens stenkyrkor. Spetsbågiga portaler skulle ställa större 
krav på konstruktionen, vilket kan vara en förklaring till att ingångarna gjorts rund- 
bågiga trots att kyrkan var gotisk.

De gotiska tunnvalven i kor och långhus var treklöverformade och deras bräder 
var spikade på smäckra reglar som inte ingick i yttertakets konstruktion (Lundberg 
& Söderberg 1969:312). En snidad repstavslist markerade övergången mellan valvde
larnas bukter. Så långt tillbaka som man kan följa kyrkan i räkenskaperna har den 
haft trägolv, som på medeltida vis låg något högre i koret. Det finns flera kända ex
empel på att man har utnyttjat plankor Irån en stavkyrka till golv i en senare byggd 
kyrka. Så har till exempel skett i Hammarö, där stavkyrkoplankor återanvänts som 
golvbrädor (Lagerlöf 1985:171fr). Kan det ha varit likadant i Södra Råda?
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Något som talar för detta är gravarnas placering i långhuset. Gravarna hade näm
ligen anlagts i fyra tydliga nord-sydliga rader, som om nedgravningen hindrats av 
regelbundet återkommande hinder, det vill säga tvärgående golvbjälkar. Golvytan 
är dock så pass stor (närmare 11,5x8,5 meter) att man vid återuppbyggandet av kyr
kan använder 10 golvbjälkar för att bära det nya brädgolvet, inte 3 till 5 som gravarna 
antyder. Om man i början av 1300-talet hade tillgång till stavkyrkoplankor, alltså 
långa, kraftiga väggplankor av bästa virke, bör man ha klarat sig med betydligt färre 
golvbjälkar. Vart plankorna i så fall tagit vägen är inte känt. Kanske hade de skadats 
av röta liksom kyrkans syllar. Korgolvet lades om redan 1727 (Nordberg 1961:18), 
och man tycks inte ha sett några stavkyrkoplankor år 1913, då syllar och golv byttes.

KYRKANS SENARE ÖDEN

Redan under senare delen av medeltiden moderniserades kyrkan. En påträffad 
grund och urtag i södra långhusväggen tyder på att det funnits ett vapenhus framför 
kyrkans ursprungliga ingång i söder, sannolikt byggt under 1400-talet som så många 
andra vapenhus. Själva dörren till sydportalen tycks ha förnyats samtidigt, eftersom 
den var försedd med järnbeslag av 1400-talsmodell. Beslagen hör till de järnföremål 
som kunnat identifieras bland brandresterna.

Övergången till den protestantiska läran efter reformationen på 1500-talet med
förde att varje sockenbo fick rätt att ta nattvarden framme vid altaret. Kanske var det 
i detta sammanhang som öppningen mellan kor och långhus vidgades både uppåt 
och åt sidorna? Att det skedde efter medeltiden framgår av att målningarna från 1494 
skadades vid tillfället. Eftersom utvidgningen inte nämns i kyrkans räkenskaper, som 
är bevarade från och med år 1683, så bör det ha skett dessförinnan (Bohrn 1963:29).

Det var troligen också under 1600-talet som den gamla sydportalen sattes igen 
och en ny ingång togs upp i väster. Framför den nya entrén byggdes ett timrat vapen
hus, uppfört i en knuttimringsteknik som skilde sig från den medeltida. Ändringen 
av ingången från söder till väster kan ha berott på att man på så sätt sparade lite 
bänkutrymme genom att slopa en bänkgång. Under både 1600- och 1700-talen togs 
nya fönster upp och äldre fönster utvidgades (Bohrn 1963:360.
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Kyrkan var konstruerad med höga gavlar och enkla hörnknutar, och de instabila 
grundförhållandena bidrog till att man fick problem. Troligen sjönk kyrkan så att 
syllarna kom i kontakt med marken, vilket ledde till att de började ruttna. De nya 
fönstren och ingången i väster försvagade kyrkan ytterligare, och vid något tillfälle 
satte man in vertikala bjälkar (följare) för att staga upp väggarna. Både långhuset 
och koret måste dessutom förstärkas med ankarjärn i början av 1700-talet (Nord
berg 1961:10).

I dessa trakter var befolkningsökningen markant under 1600-talet och befolk
ningen i Södra Råda fördubblades i det i stort sett under århundradets förra hälft 
(Andersson Palm 2000). I motsats till systerkyrkan har Södra Råda kyrka dock ald
rig utvidgats, medan Hammarö byggdes ut till en korskyrka på 1740-talet (Lagerlöf 
1985:156). Behovet av mer bänkrum fyllde man i stället genom att bygga en läktare i 
väster 1723-24 (Bohm 1963:32). Kanske var det på grund av läktaren som det fanns 
ett golv eller fundament av stenar i denna del av långhuset, vilket påträffades vid 
utgrävningen. En ingång direkt till koret togs upp i söder 1728 och fick ett eget litet 
vapenhus.

Under 1800-talet klagade man över ruttna fönsterbågar och läckande tak, och 
vapenhuset framför korportalen sades vara helt förfallet. Läktaren hade sjunkit och 
sylien mellan kor och långhus likaså. Ar 1893 blev det så dags att ta itu med proble
men. Kyrkan lades nu på en ny stenfot och tak och fönster reparerades. Läktaren 
revs liksom korets vapenhus, korportalen sattes igen och en vinkällare i sakristian 
togs bort. Dessutom dränerade man runt kyrkan genom att ersätta jorden med grus 
till en bredd av en meter utanför kyrkans väggar.

Sedan i860 var Södra Råda gamla kyrka i statlig ägo och år 1908 ville Nordiska 
Museet flytta kyrkan till Skansen. Vitterhetsakademien, som förvaltade kyrkan, gav 
sitt tillstånd. Men sockenborna uppvaktade kungen och fick löfte om att få ha kvar 
sitt minnesmärke. Inför ett besök av Gustav V år 1910 tvättade man ambitiöst in
nerväggarna för att få bort allt sentida klotter, vilket dessvärre medförde att mål
ningarna skadades.

Den största reparationen av timmerkyrkan ägde rum 1913. Kyrkan lyftes och rä
tades upp, och skadade syllar byttes ut. Samtidigt göt man nya fundament, vilket
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innebar att delar av marken under kyrkan schaktades bort och byggnaden kom att 
ligga 30 centimeter högre än tidigare. Den överblivna jorden användes för att fylla 
ut marken där klockstapeln stått (rapport i Riksarkivet). Väggen mellan koret och 
sakristian var så svårt skadad av trämask att man blev tvungen att byta de sju under
sta stockvarven.

Ar 1914 flyttades altaruppsatsen fram en och en halv meter, så att målningarna 
på korets östvägg blev synliga (Lindblom 1963:58), och senare under 1900-talet har 
målningarna rengjorts och konserverats. Kyrkan började användas för midsommar
gudstjänster 1911 och senare även för dop och bröllop.

TRÄKYRKORNA I SÖDRA RÅDAS NÄRHET

Medeltida träkyrkor har funnits i stort antal, inte minst i Värmland. Detta var näm
ligen det landskap i Sverige som hade den största andelen träkyrkor vid medeltidens 
utgång - inte mindre än 51 av de 65 socknarna hade då en kyrka av trä (Bonnier 
1006:30). Endast kyrkan i Hammarö är ännu kvar, mer eller mindre bevarad och 
integrerad i den nuvarande 1700-talskyrkan. Av de många kända värmländska trä
kyrkorna har endast några få grävts ut (Lagerlöf 1985). Ytterligare ett knappt tiotal 
medeltida träkyrkor har bevarats i Västergötland, Småland, Närke och Östergöt
land.

Plankor från stavkyrkor har påträffats i Hammarö och Blomskog, och enligt tra
ditionen var även de första kyrkorna i Kila och Lysvik stavkyrkor. I Västergötland är 
betydligt fler stavkyrkor kända, och den i Hedared (byggd så sent som vid 1500-ta- 
lets början) är ännu bevarad (Lagerlöf 1985:238fr). De flesta kända träkyrkorna i 
Värmland har dock varit timmerkyrkor. De var i flera fall betydligt mindre än sina 
motsvarigheter i Småland och Östergötland (Bonnier 1006:24). Här ska endast 
några av de bäst kända timmerkyrkorna i närheten av Södra Råda beskrivas.

Hammarö kyrka visar många likheter med kyrkan i Södra Råda (Lagerlöf 
1985:155fr). Båda var föregångna av en stavkyrka, av vilka den i Hammarö byggts 
någon gång efter 1222, uppskattningsvis före 1200-talets mitt (Bråthen 1997). Kyr
korna har haft samma plan typ och varit i stort sett lika i storlek, även om Södra Råda
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var någon meter bredare och längre. Samma enkla knutar har använts i båda fallen. 
I Hammarö finns spår efter treklöverformade trätunnvalv i kor och långhus, som 
varit flackare än i systerkyrkan. Ytterligare en likhet är sydportalen, som utformats 
med korgbågig övre avslutning och flankerande cirkelornament. Sakristieportalen 
är också utsågad ur väggtimret och dekorerad med en profil, och inne i sakristian 
finns ett likadant östfönster som i sakristian i Södra Råda. Både när det gällde ut
seende och konstruktion stod kyrkorna varandra nära, så nära att man antagit att 
de byggts av samma byggmästare (Bohrn 1963:45). Timringen i Hammarö var 
dock mer precist utförd när det gäller anslutningen till koret (Andersson 
20o6:i4ff), och treklövervalven hade en flackare form. Kyrkan visar inga spår efter 
1300-talsmålningar men har på 1400-talet fått en målad utsmyckning av något ål
derdomligare karaktär än de senmedeltida målningarna i Södra Råda (Nisbeth 
1963:103).

Av intresse är också Södra Rådas medeltida grannkyrka i Visnum. Kyrkan finns 
inte längre kvar men har legat sydväst om den nuvarande kyrkan. Grunden är ut
grävd och en stor del av timret har återanvänts i klockstapeln. Den medeltida kyrkan 
var med sina 17 meter något längre än de båda andra, men har liksom de haft ett 
smalare kor med tillhörande smal sakristia. Korets proportioner har på osäkra grun
der rekonstruerats som påfallande långsmalt (Lagerlöf 1985:206). Kyrkan hade en
ligt träprover byggts ungefär samtidigt som Södra Råda. Ett virke med den yttersta 
årsringen från 1288 förmodas ha haft ytterligare 15 årsringar, vilket skulle ge en date
ring till 1300-talets första år (Bråthen 2004). Liksom systerkyrkan har den utsmyck
ats med målningar under 1400-talet, troligen av mäster Amund (Nisbeth 1963:96), 
vilket framgår av de bevarade stockarna. Inte heller i Visnums kyrka tycks det ha 
funnits några ännu äldre målningar.

Även i grannsocknen Rudskoga var den äldsta kyrkan av trä, av måttuppgifter att 
döma betydligt mindre än timmerkyrkan i Södra Råda och utvidgad redan 1689. 
Dess utseende är inte känt, men den hade troligen medeltida väggmålningar. En li
ten madonnabild är den äldsta bevarade i Värmland (Lagerlöf 1985:191).

I Södra Rådas närhet finns också timmerkyrkan i Tångeråsa. Den är från ungefär 
samma tid men har fått ett lite annorlunda utförande. Koret är visserligen smalare
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än långhuset, men det är ovanligt långsmalt och har byggts som den första delen av 
kyrkan. Nyligen tagna träprover har visat att koret uppförts på 1290-talet, medan 
långhuset är från 1330-talet. Den smala sakristian från de värmländska kyrkorna sak
nas här. I stället har kyrkan fått en stor stensakristia under senmedeltiden. Timmer
kyrkan har haft en hög och rundbågig ingång i söder, och även koret kunde nås uti
från. Troligen fanns tre fönster i koret och två i långhuset. Fragment av målningar, 
som kan vara från 1300-talet, finns kvar liksom två rutor med glasmålningar från 
samma tid (Lagerlöf 1985:230). Till skillnad från många andra träkyrkor har kyrkan 
ett stort medeltida stenaltare. En lång stock, prydd av stora utskurna bågornament, 
har troligen ingått en äldre kyrka från cirka 1200.

MÅLNINGARNA I SÖDRA RÅDA

Södra Råda gamla kyrka var känd för sina medeltida målningar: de höggotiska i ko
ret från 1323 och de sengotiska i långhuset från 1494. Målningarna och deras inne
håll har utförligt beskrivits och diskuterats av bland andra Andreas Lindblom 
(1963), Åke Nisbeth (1963), Marian Ullén (1979,1992), Viola Hernfjäll (1993), Anna 
Nilsén (2002) och Lennart Karlsson (2003). Här ska de därför endast presenteras 
översiktligt.

Utsmyckningen i koret i tillhörde de få bevarade monumentalmålningarna från 
1300-talet. Färgen var delvis bortfallen, även om konturteckningen var tydlig. Den 
konstnärliga kvaliteten var dock osedvanligt hög, med svepande elegant figurteck
ning. Vissa figurer hade lite enklare utförande och visar att målaren haft en med
hjälpare. Koret var dekorerat både på väggarna och i det treklöverformat brutna 
valvet. En inskrift i väster talade om att målningarna var tillägnade jungfru Maria 
år 1323, då Peter var biskop. Episoder ur Marias historia var målade på väggarna i 
norr och öster, och i den stora framställningen på östväggen av Nådastolen (Gud 
Fader som håller den korsfäste sonen i sitt knä) fanns hon tillsammans Johannes 
Döparen som en förbedjare för mänskligheten. I en stor scen på västväggen, som 
tyvärr var mycket skadad, kröntes hon av Kristus till himladrottning. Västväggens 
målningar innehöll också flera unika och svårtolkade bilder, och det finns därför



Marie död i kormålningarna. Renritning Hans 
Peter Hedlund. Ur: Kormålningarna i Södra 
Råda gamla kyrka.

anledning att återkomma till dem. I övrigt framställdes olika helgons martyrdöd på 
väggarna, medan valvmålningarna innehöll rader av apostlar och profeter. Många av 
scenerna var försedda med förklarande inskrifter.

Målningarna i långhuset var betydligt bättre bevarade än kormålningarna men 
hade också skadats genom att man tagit upp nya fönster och vidgat öppningen in till 
koret. En del målningar doldes bakom predikstolen och andra var bortnötta i väster 
där läktaren hade suttit. Enligt en inskrift på triumfbågsväggen hade kyrkan målats 
av Amund år 1494, då Brynolf den tredje var biskop i Skara. Målaren Amund är 
känd från en rad andra kyrkor och har troligen även utsmyckat grannkyrkan i
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Nådastolen. Längst ner i bilden syns de två hu
kande figurerna. Renritning Hans Peter Hedlund. 
Ur: Kormålningarna i Södra Råda gamla kyrka.

Visnum (Nisbeth 1963:96). Men ingenstans har det funnits en så omfattande 
målningsutsmyckning av honom som i Södra Råda, och det är också det enda stället 
där han har signerat sina målningar. Hans stil kännetecknas av en enkel men effektiv 
figurteckning med svarta konturlinjer, hela färgplan utan skuggor, en rik men ålder
domlig ornamentik och burlesk berättarglädje. Åke Nisbeth har nyligen hittat tidi
gare okända uppgifter om mäster Amund, som med tiden blev borgmästare i Skän- 
ninge (Nisbeth 2004:149fr).

Inte mindre än cirka 130 olika scener var målade på långhusets väggar och valv. 
Bildprogrammet hade ett tydligt undervisande syfte, vilket bland annat framgår av
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att Trosbekännelsen återgavs både i ord och bild och av att inskriftsband fanns även 
vid andra scener. Dessutom fanns ett antal moraliserande motiv, framför allt dygder 
och laster. Centralt i blickfånget över triumfbågsöppningen var Yttersta domen må
lad, med Maria och Johannes Döparen som förbedjare på samma sätt som i de äldre 
målningarna.

Även i långhusmålningarna hade Maria en framskjuten placering. Rakt under 
Yttersta domens Kristus fanns en märklig scen, där den heliga jungfrun räcker fram 
en rosenkrans till Gud, samtidigt som hon fungerar som förbedjerska för en knäbö- 
jande man med ett radband. Scenen anspelar på Rosenkransandakten, stadfäst av 
påven år 1477, något som också framgår av inskriften. Väggarna dominerades annars 
av framställningar av Trosbekännelsen och Kristi lidandes historia.

Kyrkans triumfkrucifix var inkomponerat i målningarna för att åskådliggöra 
Korsfästelsen. Krucifixet var uppsatt över det södra sidoaltaret tillsammans med 
Maria och Johannes, originellt utförda som kontursågade bilder och bemålade av 
Amund. Även dörren var bemålad, med en satirisk framställning av ett tornerspel 
med två beridna djur, en bock och en galt (Zetterström 1999:49).

Långhusets valvmålningar var inkomponerade i rundlar och innehöll bland an
nat Skapelseberättelsen, Marialegenden och ett antal fabeldjur. De dominerande 
motiven fanns dock i valvets sidopartier: i den norra zo medaljonger med Den för
lorade sonens historia, i den södra lika många scener ur legenden om Sankt Eu
stachius. De båda bildsviterna var tydligt sammankomponerade, och ingen annan
stans har deras legender blivit så rikt illustrerade som i Södra Råda.

MÅNGA FRÅGOR KVARSTÅR

De arkeologiska undersökningarna har visat att platsen använts sporadiskt långt 
innan timmerkyrkan byggdes och att den första kyrkan var en liten stavkyrka. Vem 
hade byggt den äldsta kyrkan och vad hade den för ställning? På arkeologiska

Yttersta domen. I mitten på bildens nedre del 
syns den avmålade rosenkransen. Foto Gabriel 
Hildebrand, RAÄ.



grunder skulle man kunna datera stavkyrkan i Södra Råda till noo-talet (se Rikard 
Hedvalls artikel), även om det förefaller tidigt i jämförelse med Hammarö, vars 
stavkyrka anses ha uppförts först efter år 1222 (Bråthen 1997). Det finns två inven
tarier bevarade som tidigare tycks ha tillhört stavkyrkan: dopfunten och den sni
dade madonnabilden. Båda har 1200-talskaraktär, och åtminstone dopfunten talar 
för att kyrkan i Södra Råda fungerade som sockenkyrka under 1200-talet. Betyder 
det att stavkyrkan var uppförd som sockenkyrka så sent som under 1200-talet, eller 
hade den från början byggts som privatkyrka eller pilgrimskapell?

Om stavkyrkan faktiskt var byggd redan under noo-talet så kanske det finns 
kvar ytterligare ett föremål som tillhört den. I grannsocknen Rudskoga 
finns Värmlands äldsta bevarade madonna, en liten romansk trä
skulptur från 110o-talet som har moderniserats på 1400-talet 
(Tångeberg 1986:306). Eftersom denna socken troligen är 
utbruten ur Södra Råda under senmedeltiden (Silfving 
1914:9), kan den nya sockenkyrkan i Rudskoga ha 
fått överta en omodern bild från moderkyrkan.

Det är också anmärkningsvärt att timmer
kyrkan var så mycket större än stavkyrkan.
Tydligen behövde man betydligt mer ut
rymme vid 1300-talets början. Ortnam
nen i området tyder på att detta var en 
bygd som på allvar koloniserades först un
der medeltiden (Anglert 2005), och nya 
bosättare och befolkningsökning kan ha 
gjort att man behövde en större kyrka.
Timmerkyrkan byggdes faktiskt så stor 
att den aldrig behövde utvidgas. Även det 
är en smula överraskande och tyder på att 
socknen kan ha hyst fler invånare under 
1300-talet än under senare århundraden 
(jfr ovan).
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Det är också förvånande med den omsorg som lades ned på utsmyckningen av 
timmerkyrkan på 1300-talet. Den höga kvaliteten på kormålningarna och det starka 
franska inflytandet talar för att beställningen inte kom från sockenbönderna. Även 
om kyrkan låg avsides inne i skogen, fanns det starka ekonomiska intressen i områ
det på grund av det rika laxfisket i Amn, det vill säga nuvarande Gullspångsälven. 
Genom kungen och andra av rikets toppar hade både Värnhems och Riseberga klos
ter fått fiskerätter och mark i närheten (Silfving 1914:24!?, Janzon 2004). Kom ini
tiativet därifrån, från biskop Peter i Skara eller från någon lokal potentat ?

En del av frågorna kan alltså inte lösas enbart utifrån studiet av de arkeologiska 
spåren. Den medeltida historien i denna del av Vänerområdet är ännu inte helt ut
redd, och mer kunskap om bebyggelseutveckling, sockenbildning och ägoförhållan
den behövs för att man ska kunna sätta in Södra Råda kyrka i ett rättvisande samman
hang. Men även kyrkans målningar har något att berätta, även om de är mycket svåra 
att tolka. Låt oss därför återvända till kormålningarna och se vad de kan säga oss.

DE MÅNGTYDIGA KORMÅLNINGARNA

Korets utsmyckning var höggotisk och nära släkt med det samtida parisiska bokmå
leriet (Lindblom 1963:610, och även med internationell måttstock var kormålning
arna förstklassiga (Hedlund 2003:216). Vem hade beställt dem, och varför fanns de 
just i Södra Råda? Få så omfattande höggotiska målningssviter finns bevarade i Sve
rige - annat än på Gotland, som upplevde en glansperiod ännu under 1300-talets 
förra hälft. De flesta svenska kalkmålningarna har tillkommit först på 1400-talet, 
och kanske har de dolt äldre utsmyckningar som vi nu inte känner till.

Konservator Hans Peter Hedlund, som rengjorde och konserverade kormål
ningarna 1981-1983, har sammanställt dokumentationen för att försöka visa hur ut
smyckningen såg ut 1323 när koret var nymålat (Hedlund 2007). Detta är särskilt 
viktigt när det gäller korets västvägg, där några av de intressantaste bilderna var må
lade. Här fanns nämligen ett antal personer framställda utan gloria, vilket kan tolkas 
som att de inte var helgon. Det är därför möjligt att den eller de som donerat mål
ningarna hade avbildats på denna vägg. På västväggen fanns också den daterande 
inskriften och annan text som man läst och tolkat på olika sätt. Dessvärre var



målningarna på västväggen svårt skadade av fukt och nedrunnen tjära och hade 
dessutom kapats nedtill då öppningen in till koret vidgades. De är mycket svåra att 
urskilja på gamla fotografier och här återges därför Hans-Peter Hedlunds renritning 
av hur de såg ut på 1980-talet.

Kompositionen på västväggen domineras av en framställning av Marie kröning, 
med Gud och Maria sittande på en tron som bärs upp av en pelararkad. Intill tronen 
står änglar och halvt utplånade helgongestalter samt längst ut två små knäböjande 
figurer med språkband utan text. De båda personerna saknar gloria och är iförda 
fotsida klädnader. Den vänstra (södra) tycks föreställa en skallig gubbe eller en an
dens man med tonsur; den högra, som är något mindre och därför yngre eller av 
lägre rang, har troligen kort, lockigt hår. Före Hedlunds renritning har man uppfat
tat figurerna som en man och en kvinna (Nordberg 1961:27, Lindblom 1963:54). 
Knäböjande personer som ber framför ett helgon var under medeltiden ett sätt att 
framställa donatorer och figurerna har därför tolkats som sådana (Lindblom 1963:54, 
Ullén 1992:20).

Flera drag, bl.a. den mönstrade bakgrunden i den motsatta väggens Nådastols- 
framställning, visar att en handskrift - en illustrerad bibel - har fungerat som för
laga till kormålningarna i (Lindblom i963:6off; jfr Ahlstedt-Yrlid 2004:486). I 
medeltida handskrifter förekommer inte sällan små figurer som fyller ut sidorna 
utan att de för den skull behöver tolkas som donatorer (Åke Nisbeth, muntligt). 
Man kan därför misstänka att de två knäböjande figurerna inte fanns med för att de 
bekostat målningarna - de kan ha varit en utfyllnad, inspirerad av förlagan. Även på 
östväggen fanns figurer som inte hörde till själva motivet. Där hukade under Gud 
Fader två små figurer, som man velat se som avbildningar av målaren och hans med
hjälpare (Lindblom 1963:59) eller som representanter för ”det i synden trälbundna 
människosläktet” (Redelius 1983:28; se även Hernfjäll 1993:57).

Längre ned på västväggen, under den stora scenen med Marie kröning, stod in
skriften (här i översättning): ”1 Herrens år 1323, då herr Peter var biskop, har detta 
skrivits/målats om salig jungfru Maria”. Rester av helgonnamn kunde också ses. 
Målningarna avslutades nedtill med en rad figurer, vilkas nedre delar försvunnit då 
koröppningen förstorades. Ingen av dessa figurer hade gloria, trots att några uppen
barligen var helgon. Längst till vänster stod en man med toppig mitra, tillsammans
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med ett kyrktorn samt Guds välsignande hand, säkerligen en framställning av den 
helgonförklarade påven Klemens (Nordberg 1961:31, Ullén 1991:10). Nästa scen vi
sade en man med svärd samt huvudet av en tonsurförsedd man, tydligen den som 
skulle halshuggas. De båda männen åtskildes av ett dekorativt träd och inskriften 
tydde på att detta visade Sankt Dionysius' martyrdöd (Nordberg 1961:31 f, Ullén 
1991:10).

Det nedre bildfältets centrum, under Guds tron, var avgränsat åt sidorna av en må
lad fantasiarkitektur. Där fanns dels en bild av Sankt Olov med sin yxa, dels en biskop 
och två hattförsedda män av vilka man enbart såg huvudena samt en hand. Biskopen 
var avbildad direkt nedanför inskriftens omnämnande av biskop Peter och har därför 
tolkats som en bild av den historiskt kände skarabiskopen (Hildebrand 1837:5, Lind
blom 1963:48). De båda andra männens position antydde att de böjde knä inför bisko
pen. Ett språkband angav deras namn som Asle och Bonde: D[omi]NO ASLONE 
ET BONDONE ACTV samt RGEP. Det senare fick inte plats på språkbandet utan 
stod på det torn som avslutade scenen. På 1980-talet var det enligt Hans-Peter Hed
lund svårt att läsa bokstäverna och förkortningen av domino var utplånad.

Läsningen och uttydningen av denna text varierar hos olika författare (Hilde
brand 1857:5, Nordberg 1961:31). Actu (av latinets agere) antyder att de båda namn
givna herrarna varit inblandade i tillkomsten av målningarna, men flera felskriv
ningar i de andra inskrifterna visar att målarens latin var dåligt. Det är därför svårt 
att veta om domino syftade enbart på Asle eller på dem bägge. Titeln dominus an
vändes under medeltiden både om högättade herrar och om kyrkans män. Med tan
ke på att männen troligen knäböjt skulle de även kunna tolkas som donatorer.

Innehållet i den sista scenen i västväggens nedre register har inte kunnat identifie
ras. Den har innehållit sex figurer, varav en kvinna med hustrulin och en man med en 
ovanlig huvudbonad. Flera av personerna gestikulerar livligt. Scenen har fått en intres
sant tolkning, som även inbegriper de namngivna personerna och snart skall återges.

VILKA VAR AVBILDADE I KORMÅLNINGARNA OCH VARFÖR?

Med tanke på målningarnas kvalitet är det sannolikt att målaren haft andra stora 
uppdrag i stiftet. I första hand kommer man att tänka på Skara domkyrka, där tyvärr



alla spår efter korets kalkmålningar försvann vid i8oo-talets restaurering (Ahlstedt- 
Yrlid zoo4:498). Den okände målaren har använt förlagor av hög klass, som troligen 
funnits i domkyrkans bibliotek (Lindblom 1963:6z, Hernfjäll 1993:58 och Ahlstedt- 
Yrlid zoo4:486), men han kan inte ha tänkt ut det teologiska innehållet. Bildpro
grammet måste vara resultatet av ett medvetet val, och flera inslag i bildprogrammet 
var ovanliga. Det gäller till exempel målningen på nordväggen med Marie död, eller 
rättare sagt Marias återuppväckelse inför upptagandet till himlen, som framställts i 
enlighet med fransk tradition (Ullén 1979). För svenska förhållanden sällsynta hel
gon var Sankt Dionysius (Saint Denis, Frankrikes nationalhelgon, och påven Kle
mens (båda på västväggen) samt Sankt Hippolytus, skyddshelgon för bl.a. hästar 
och fångvaktare (på sydväggen).

Att biskop Peter, Asle och Bonde inte bara var omnämnda i inskrifterna utan 
också avbildade i målningarna hör som sagt till ovanligheten. Vilka var dessa perso
ner och vilken funktion hade de? Herr Peter är känd som biskop i Skara under pe
rioden 13ZZ till 1336 (Nisbeth 1986:11z) och var alltså relativt nytillträdd när mål
ningarna utfördes. Det är inte omöjligt att han studerat i Paris, eftersom Skara stift 
hade ett eget studenthem i Paris på 1310-talet (Lindblom 1963:48). Biskopen har 
inte avbildats som bedjande och knäböjande, vilket han borde ha varit om han hade 
bekostat målningarna. Det går inte heller att belägga att herr Peter hade någon spe
ciell anknytning till Södra Råda, snarare då till Hammarö. På Hammarö ägde näm
ligen biskopsbordet gods som donerats av kung Magnus Eriksson (DN io:iz3) och 
som var avsatt till försörjning av dekanen, en av domkapitlets främsta medlemmar. 
Däremot kan biskopen ha förmedlat kontakten med målaren - om nu detta inte 
gjordes av kyrkoherden i Södra Råda, som ju bör ha deltagit i stiftets årliga prästmö
ten. Sockenprästen kan möjligen också ha haft kunskap nog att komponera bildpro
grammet.

Att Asle och Bonde spelat en viktig roll framgår av deras placering. Vilka de var 
är inte känt. Den förre har avbildats med skägg och gör ett äldre intryck än den 
senare. Namnet Asle var förhållandevis ovanligt under äldre medeltid, medan Bon
de var vanligare och förekom i olika sorters miljöer (SMP). Om man vågar lita på att 
inskriftens domino är riktigt läst och bara syftat på Asle, måste denne antingen ha 
varit av frälsesläkt eller en kyrkans man. Man har vanligen antagit att de återgivna
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personerna var kyrkoherden och en kyrkvärd (Nisbeth 1986:112) eller att de båda var 
kyrkvärdar (Lindblom 1963:48, Ullén 1992:21). En svårighet med att tolka Asle som 
kyrkoherde är dock att både han och Bonde är återgivna med toppiga hattar. Präster 
brukar nämligen avbildas barhuvade och med tonsur (och utan skägg). Om Asle å 
andra sidan var frälseman, var han då donator eller kyrkvärd? Och vilken var Bondes 
roll - var han kyrkvärd, donator eller rent av målaren?

Konsthistorikern Inger Ahlstedt-Yrlid har nyligen framlagt ett helt nytt förslag 
till tolkning av de förbryllande inskrifterna och målningarna på västväggen 
(2004:4841?). Hon anser att de målats för att ihågkomma en bestämd händelse år 
1323. Den valde kungen Magnus Eriksson var då bara sju år gammal och riket styrdes 
av en förmyndarregering. Kungens mor, den norska kungadottern Ingeborg, hade 
tillsammans med sin blivande make Knut Porse försökt driva en egen västskandina- 
visk politik men belägrats på borgen Axevalla utanför Skara. Förhandlingar mellan 
förmyndarregeringen och hertiginnans parti fördes i Skara och ledde fram till en 
förlikning, där hertiginnans parti fick stryka på foten. I det förhandlande rådet in
gick biskop Petrus.

Mot denna historiska bakgrund tolkar Inger Ahlstedt-Yrlid actu som en förkort
ning av actuarius (ungefär skrivare). De lösa bokstäverna RGEP, som avslutar in
skriften om Asle och Bonde, skulle då vara förkortningar som syftar på regis (av rex, 
kung) och episcopi (av episcopus, biskop) - det vill säga kungens och biskopens ac- 
tuarier. Hon menar också att den otolkade scenen längst till höger på västväggens 
nedre del kan ha framställt denna förlikning, (2004:497). Två av de gestikulerande 
figurerna, en kvinna och en man, tycks ta himlen till vittne och vända sig mot en 
mindre figur i mitten.

VARFÖR FANNS SÅ FINA MÅLNINGAR JUST I SÖDRA RÅDA?

Det förefaller sannolikt att Södra Råda hade brutits ut ur grannsocknen Amnehä- 
rad (Janzon 2004), som under medeltiden troligen fungerade som moderförsam
ling (Lundahl 1961:213). Det betyder att kyrkoherden residerade vid moderkyrkan, 
en medeltida salkyrka som kan vara ungefär samtida med träkyrkan i Södra Råda.



Eftersom dopfunten i Amnehärads kyrka är från izoo-talets mitt, skulle det kunna 
röra sig om en ombyggd romansk kyrka, men byggnadens proportioner talar emot 
detta. Vi får tänka oss att salkyrkan föregåtts av en träkyrka, som avlösts av den nuva
rande stenkyrkan tidigast vid izoo-talets slut, kanske rent av vid 1300-talets början.

Att även Amnehärads kyrka haft medeltida målningar verkar sannolikt. Den 
byggdes ut med ett nytt kor 1737, och om det funnits några medeltida kalkmålning
ar har de säkert kalkats över då. Det är alltså möjligt att båda kyrkorna målades cirka 
13Z3. Annars är det svårt att förstå varför annexkyrkan gynnades mer än moderkyr
kan, som är en av de få stenkyrkorna i området (Angiert Z005) och av den anled
ningen får betraktas som ”finare”. En sägen berättar att Amnehärads första kyrka 
förstördes av brand i slutet av izoo-talet (Cederbom 1963:59). Kanske var det så att 
moderkyrkan stod under uppförande vid 1300-talets början och att man därför ut
nyttjade kyrkan i Södra Råda som interimskyrka ?

Södra Råda var något större än systerkyrkan i Hammarö, trots att antalet gårdar 
var färre (Zetterström 1999:18, z8). Kyrkans storlek bör stå i relation till hur många 
som skulle rymmas i den, och som redan påpekats kan socknen tidigare ha haft fler 
invånare (innan Rudskoga blev egen socken). En annan möjlighet är att kyrkan 
byggts som vallfartskyrka och av den anledningen fått sina dimensioner. Med störs
ta sannolikhet var den invigd åt jungfru Maria, vilket framgår av kormålningarna. 
Kanske hade även Sankt Olov (se fig 15) en särskild ställning, eftersom han var avbil
dad centralt bredvid biskop Peter i västväggens målningar? I så fall kan de många 
pilgrimerna på väg till och från helgonets grav i Nidaros ha tagit sig via Varsundet 
genom Södra Råda och vidare upp genom Visnum (Kjelldorff 1999:109). Denna 
väg från Hova i Västergötland var den genaste till Värmland (Cederbom 1963:3z), 
men den nord-sydliga huvudvägen har gått utmed Vänerns kust. Eftersom Sankt 
Olov var Nordens mest populära helgon kan detta räcka som skäl till att han hade 
en framskjuten plats i kormålningarna. De arkeologiska undersökningarna visade 
inte heller några tecken på att kyrkan varit ett vallfartsmål.

En annan känd träkyrka med högklassiga målningar har funnits i Björsäter i 
Bankekinds härad i Östergötland. Ett stort antal panelbräder med målningar, troli
gen från i3ZO-talet, är bevarade och finns att se på Historiska museet i Stockholm.
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Även där är innehållet i bildprogrammet mycket speciellt - Helgakorslegenden och 
den helige Thomas Beckets historia. En koppling tycks ha funnits till domkyrko- 
bygget i Linköping, både genom målningarnas engelska stildrag och genom själva 
bildprogrammet (Ullén 1990:181). Björsäter var dock en stor flerskeppig kyrka och 
har på det viset ingen likhet med Södra Råda. Starka skäl talar för att det var frälse- 
släkten Natt och Dag på sätesgården Ekhult som stod för kyrkbygget och bekostade 
målningarna (Ullén i99o:i8if). Det finns andra exempel på att inte bara stenkyr
kor, utan även träkyrkor, uppförts på bekostnad av högfrälset, så till exempel Ane- 
boda kyrka i Allbo härad i Småland, enligt historiska källor byggd av riddaren och 
riksrådet Karl Tukason och hans hustru under 1300-talets förra hälft (DS 4039). 
Flera träkyrkor än vi i dag anar kan ha haft omfattande målningssviter med exklusivt 
innehåll.

Av de kända aristokraterna i Södra Rådas närhet har Kaj Janzon på förfrågan 
föreslagit Knut Folkason (Algotssönernas ätt) som möjlig beställare av kormålning
arna. Anknytningen till området består i att denne ägde del i fisket i Amn, alltså 
Gullspångsälven (Janzon 2005), förutom ett antal gods i åtminstone Uppland, Öst
ergötland, Södermanland och Västmanland. Herr Knut var född i Norge (fadern 
hade gått i landsflykt efter att ha rövat sin högättade brud ur Värnhems kloster) och 
han blev troligen svenskt riksråd redan 1319. Samma år gifte han sig med riksmar- 
sken Tyrgils Knutssons dotter, och år 1322 dubbades han till riddare. Han dog på 
1340-talet och ligger begravd i Skara domkyrka (ÄSF). Han hörde till sin tids gräd
da, och som medlem av riksrådet kan han ha deltagit i förlikningen år 1323.

Om tolkningen däremot är felaktig, får man påminna sig att timmerkyrkan upp
fördes som kyrka för Södra Råda socken. Andreas Lindblom har föreslagit att in
skriften från 1323 inte bara syftade på målningarna utan också på själva kyrkbygget 
(Lindblom 1963:48). Herrarna Asle och Bonde kan då ha varit betrodda kyrkvärdar, 
avbildade som representanter för sockenborna. Kyrkbygge fick enligt landskapsla
garna inte ske utan biskopens tillstånd, och männens förmodade knäfallande inför 
biskop Peter skulle kunna illustrera hur de ber om detta. Det kan tänkas att bildpro
grammet trots allt komponerats av kyrkoherden, som genom de årliga prästmötena 
i stiftsstaden kunde få kontakt med målaren och hans medhjälpare där.
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I detta sammanhang är det intressant att två gravar inne i långhuset hade anlagts 
framför öppningen in till koret, en av de förnämsta platserna i kyrkan. Åtminstone 
den ena graven innehöll resterna av en vuxen man, och ett påträffat mynt talar för 
att mannen begravts vid 1300-talets början, alltså vid tiden för kyrkbygget. Kan det 
ha varit Asle eller Bonde ? Det är i alla fall inte någon av de högfrälse jordägarna i 
området, eftersom dessa utan undantag föredrog att få sitt sista vilorum i någon 
domkyrka eller klosterkyrka. Tidens aristokratiska testamenten innehåller önske
mål om många och regelbundna själamässor, något som bara de stora kyrkorna med 
sina många präster kunde genomföra.

Den ena tolkningen av kormålningarna är alltså inte säkrare än den andra, och vi 
måste nog finna oss i att aldrig få ett svar på varför det fanns så speciella målningar i 
koret.

När det gäller långhusets 1400-talsmålningar var de tillkomna i en annan tid och 
under andra förhållanden. Vid den tiden var det allmänt förekommande att försam
lingarna själva bekostade utsmyckningen av sin kyrka. Den knäböjande och bed
jande mannen i scenen med rosenkransen i långhuset skulle visserligen kunna tolkas 
som en stiftarbild (Söderberg 1951:19z), men Amund har målat denna scen i ett an
tal andra kyrkor och den bedjande mannen finns med i en grafisk förlaga som an
vänts av både Amund och Albertus Pictor (Nisbeth 1963:108). Inte heller i de många 
inskrifterna finns någon donator omtalad, varför det med största sannolikhet var 
sockenbönderna i Södra Råda som bekostade denna utsmyckning av sin kyrka. Det 
har de all heder av!
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Trä gravyr över Södra Råda kyrka och kyrko
gård från 1865. Foto: ATA.
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A
KLOCKSTAPELN OCH 

KYRKOGÅRDEN
Martin Edlund

» Även andra delar av kyrkomiljön än det centrala kyrkorummet kom att beröras 
av de arkeologiska undersökningarna. Svar söktes kring hur kyrkogården hade nytt
jats med avseende på gravar, kyrkogårdsbegränsning och läge för klockstapel. Det 
som kanske väckte mest nyfikenhet var det framtagna klockstapelläget och frågorna 
kring dess konstruktion, datering samt eventuella föregångare var i fokus. Kyrko- 
forskningen har i huvudsak varit inriktad på kyrkorummet och den undersökta 
klockstapeln i Södra Råda utgör därmed ett mycket ovanligt forskningsobjekt.

KVARSTÅENDE STAPLAR

Kyrkklockorna behövde hänga högt och fritt för att ljudet ska nå långt över bygden. 
Deras tyngd och svängning krävde en stabil konstruktion. Klockornas placering 
kom att variera mellan olika kyrkor. De kunde de sättas i ett tom sammanbyggda 
med kyrkan, monterade på taket som takryttare eller hängas under den utskjutande 
takfoten. Ett annat alternativ var en fristående träställning, en stapel. Att det redan 
under noo-talet kunde förekomma fristående staplar eller takryttare vid kyrkorna 
kan bland annat ses på väggbonader och i de äldsta landskapslagarna. De fristående 
trästaplarna finns idag främst i två grundutföranden, klockbocken och tornstapeln. 
Klockbocken är vanligen konstruerad utifrån två eller flera centralt placerade stol
par, så kallade hjärtstolpar, vilka stöttas i två eller fyra riktningar av långt utskju
tande snedsträvor. Stolparna och strävorna står på en lång träsyll som korsas av flera 
parallella träsyllar. Tornstapeln däremot är byggd kring en central hjärtstolpe vilken 
stöttas av fyra eller flera inåtlutande hörnstolpar, samt i en del fall även av snedsträ
vor. Konstruktionen står på en kvadratiskt formad träsyll med två korslagda träsyllar
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i mitten. Staplarna kunde vara öppna eller helt inklädda med träspån, bräder eller 
timmer. Huven som täcker klockorna har likaså varierat i form med enkla eller kors
lagda sadelformade tak, pyramidformade tak, valmade klockformiga tak eller kupol- 
formade tak (Lindblad i995:8ff). Klockbocken är den vanligaste förekommande sta
peln i Sverige, med en dominans i södra och mellersta delen av landet. Tornstapeln 
har sin största utbredning i den nordliga och sydligaste delen av Sverige, men är även 
ett ganska vanlig inslag i Västergötland och Värmland (Stockhaus 1940:340).

Många ännu kvarstående klockstaplar har utifrån stildrag, märkning, handling
ar eller dendrokronologisk datering kunnat dateras till 1600- och 1700-talen. I ett 
par fall finns även dateringar till 1400- och 1500-talets slut. I Norge förekommer ett 
mindre antal bevarade staplar, främst tornstaplar. Dessa har i flera fall en mera ålder
domligt bevarad konstruktion med resta stolpar och stavar, motsvarande stavkyr
korna, eller byggda på en timrad grund (Lindblad 1995:202).

UNDERSÖKTA STAPLAR

Kännedomen om äldre staplars utseende och konstruktion är mycket bristfällig. 
Endast ett fåtal klockstapellägen har varit föremål för arkeologisk undersökning 
och här nedan följer några utvalda exempel.

Inom Lund har flera stav- och stolpkyrkor undersökts. Öster om Trinitatis i Kat
tesund påträffades 1961 en stolpkyrka med dubbla rader stolpar och väggar av plan
kor. Dendrokronologiska dateringar av välbevarade trästycken gav åren 1051 till 
noo e.Kr. Omedelbart väster om stolpkyrkan och i dess förlängning fanns en kva
dratisk stolpkonstruktion om cirka 50x5,5 meter. Den var uppbyggd av jordgrävda 
stolpar längs med yttersidorna och tolkades vara en klockstapel av torntyp (Mår
tensson 1976:122-123).

Vid utgrävningarna i Klosterstad nära Vadstena i Östergötland 1999-2003 på
träffades både en stolpkyrka och en rundkyrka. Stolpkyrkan som var byggd med 
stolpar strax före 1050 e.Kr hade en kvadratisk stolpkonstruktion om cirka 5x5 me
ter omedelbart väster om kyrkan. De fem stolparna var placerade som på en tärnings 
5:a med en storlek från 1 till 1,5 meter i diameter. Rundkyrkan som var byggd av sten



cirka år 1200 och nedbränd på 1560-talet hade en rektangulär 7X4,5 meter stor 
stolpkonstruktion strax sydväst om kyrkan. De sex stolparna var placerade som på 
en tärnings 6:a med stenskodda stolpar om cirka 1,5 meter i diameter. Ett stolphål 
fanns på sidan av, kanske en extra snedsträva. Stolpkonstruktionerna har i båda fal
len bedömts vara efter klockstaplar av torntyp (muntligen Hedvall, Projektet Rund
kyrkan i Klosterstad).

Hammarö kyrka i Värmland, vilken har många likheter med Södra Råda kyrka, 
är dendrokronologiskt daterad till perioden 1306 till 1320. Timmerkyrkan anses 
även här ha föregåtts av en stavkyrka, troligen var uppförd vid mitten av 1200-talet. 
År 1948 gjordes en undersökning inuti och utanför den befintliga tornstapeln syd
öst om kyrkan. Den spånklädda tornstapeln med kupolformat tak ansågs vara upp
förd 1731, men finns omnämnd i källorna redan 1680. Vid undersökningarna fram
kom golvlager och gravar inuti stapeln som bedömdes vara samtida med stapeln. 
Under stapeln fanns stolphål och enstaka stenar i två rader som kunde tyda på en 
fyrkantig 4,5 x 4,5 meter stor konstruktion, orienterad efter timmerkyrkan. Denna 
tolkades vara spår av en äldre jordgrävd klockstapel av torntypen (Lagerlöf 1985:156, 
Tuulse 1948:221k Bråthen 1997).

Inom Glava gamla kyrkplats, Glava socken i Värmland, togs stengrunden till den 
äldre timmerkyrkan fram vid en undersökning 1941. Glava omnämns i skriftligt ma
terial från noo-talet och inventarier i den yngre stenkyrkan finns även från 1200-ta- 
let. Ytterligare en stengrund togs fram omedelbart sydöst om kyrkogrunden, vilken 
tolkades vara resterna av ett pilgrimshärbärge. Grunden täckte en cirka 7x7 meter 
stor kvadratisk yta och bestod av en stensyll som var två meter bred, byggd av stora 
stenar med mindre stenar i mellanrummen. På grundens södra och norra långsidor 
fanns utstickande delar med sten, samt i centrum även ett par stora stenblock. San
nolikt har grunden utgjort ett fundament till en klockstapel av torntypen, vilket 
kan motsvaras av den tornbyggnad som omtalas från 1680-talet. (Lagerlöf 1985:141^ 
Atterman rapport 1941 ATA).

Staplarnas utveckling över tid har sin snara motsvarighet i kyrkornas och den 
profana bebyggelsens förändrade konstruktion och grundläggning. De äldsta stap
larna var av enklare konstruktion och förankrade med jordgrävda stolpar. Under
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Klockstapelns stenfundament Foto Martin Ed
lund, RAA,

Bultlås som kan ha tillhört klockstapelns dörr. 
Foto Ebba Knabe, RAÅ.
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medeltiden ökar storleken delvis till en följd av fler och större klockor och en för
ändring i förankringen med träsyll och stensyll. En stapel skulle dessutom helst stå 
på vigd jord innanför begränsningen då klockan var helgad åt kyrkan. Klockstapelns 
läge säger därmed också en del om när den har tillkommit, om den står nära eller 
långt ifrån kyrkan.

STAPEL I SÖDRA RÅDA

Inför den första undersökningen zooz gjordes en söktes kyrkogården av med geora
dar. Med hjälp av en slädmonterad markradarantenn kunde olika motstånd i mar
ken mätas in och tolkas. Resultaten visade att det fanns påfört material och nedgräv- 
ningar på hela området och två större ansamlingar av stenblock eller murar direkt 
väster och sydväst om kyrkan. De här iakttagelserna kunde också bekräftas vid un
dersökningen.

Schakten på kyrkogården visade sig innehålla både stenfundament och gravar. 
Stenfundamentet fanns i det sydvästra hörnet av kyrkogården och kunde mycket väl 
motsvara den under 1800-talet rivna klockstapeln (Hedvall, Nordström, Wallebom 
Z003 s iz). Vid undersökningen Z004 togs det fram i sin helhet. Det var kvadratiskt 
cirka 7x7 meter stort och följde kyrkans orientering. Vid grundläggningen hade 
man grävt en kvadratiskt formad ränna, samt två korslagda rännor i mitten. Rännan 
var sedan fylld med en stor mängd kantiga och runda upp till en meter stora stenar. 
Centralt inom kvadraten fanns ett meterstort trekantigt stenblock, omgivet av flera 
stensamlingar och stenrader. Den kraftiga grunden har troligen utgjort syli för en 
kvadratiskt formad träkonstruktion med hörnstöd. Stensamlingarna på utsidan kan 
motsvaras av snedsträvor och en stenlagd ingång. Det centrala blocket och omgi
vande stenar har i sin tur troligen fungerat som stöd för en hjärtstock och ett trägolv. 
Rödfärgade fläckar och ett stort antal spikar på grundens hörn var förmodligen rester 
efter reparationer och rödfärgning av stapeln. Det påträffades även ljushållare, dörr
stapel och bultlås som kan ha tillhört stapelns port, likaså delar av en järngryta, kera
mik- och glaskärl kanske från magasinering i stapeln. Tre kopparmynt med datering
arna 1666, 1667 till 1677 och 1719 påträffades vid framrensningen av fundamentet.
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Övriga fynd av knappar och keramik samt dateringen av en grav med 14C, gav en 
generell datering till slutet av i6oo-talet och början av 1700-talet.

Under och omkring stapeln fanns elva gravar. Av dem har sju konstaterats vara 
äldre än och fyra samtida med stapeln. De äldre gravarna var senmedeltida och be
stod av vuxna individer som, förutom en kistgrav, var nedlagda i rundade nedgräv- 
ningar i svepningar. I gravarna som var samtida med stapeln var två svepningar och 
två kistgravar. En något bättre bevarad kista visade en trapetsoid form, med upphöjt 
profilerat lock och tassar. I det ena fallet kunde skelettet från en individ i 40 till 
60-årsåldern 14C-dateras till den senare delen av perioden 1490-1680 e.Kr.

När en ny kyrka uppfördes behövdes vissa nödvändiga kyrkoutensilier med al
tare, helgon, dopfunt och klocka. Dessa är också till stor hjälp för kyrkans datering. 
De första klockorna var av smidda
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Peringskiölds teckning av Råda kyrka från 
1670-talet. Från Peringskiöld Kungliga Bibliote
ket.

kyrkan var mycket omfattande under medeltiden och klockan hade sin egen vårdare 
i klockaren. Att ringa med kyrkklockan var omgivet med och styrdes av olika regler 
och seder, vilket varierade mellan olika landskap, och mellan stad och landsbygd. 
Utöver ringning till gudstjänst, helg, kungörelser och fara, så skiftade bruket av 
klockringningen. Man använde både små handklockor och stora ring-/kyrkklockor. 
De små handklockorna kallade primus-, kor-, mäss- eller sanctus klocka och fanns 
vanligen uppsatta i en träställning på kyrkans korvägg. De ringde vanligen in



gudstjänsten, men kunde även bäras i processioner och förrättningar utanför kyrkan 
(Hildebrand 1903 s 708, 72.4). Enligt äldre inventarieförteckningar fanns en liten 
klocka i kyrkan. Under koret hittades delar av en klocka av gjuten kopparlegering 
och det är mycket möjligt att det är den omnämnda klockan.

Under tiden klockstapeln var i bruk bar den två kyrkklockor, en lill- och en stor
klocka. När stapeln revs flyttades klockorna över till den nya kyrkan 1857. Vid en 
aftonringning år 1911 ramlade lillklockan ned och sprack. Följande år såldes klockan 
till Statens historiska museum för 400 kronor.

Församlingen lät därefter lämna in storklockan, som var av okänd ålder, för att 
gjuta två nya klockor. Fillklockan av gjuten kopparlegering kan stilmässigt dateras 
till 1200-talet. Den är 0,66 meter i diameter (muntligt Ingvar Rohr, expert på 
kyrkklockor). Ovanför klockans slagring finns en latinsk inskrift med spegelvända 
tecken och fyra kors. Inskriften utgör den så kallade änglahälsningen; ”Hell Maria, 
full av nåd. Herren är med Dig. Välsignad vare Du bland kvinnor Och välsignad 
vare Ditt skötes frukt.” (mündigen Rohr, Bohm i963:i4ff). Kyrkklockan var tilläg
nad Jungfru Maria vilket var kyrkans skydds- och titulärhelgon. I den nya kyrkans 
vindsförvaring fanns även en så kallad klockstock, vilken har fungerat som klockbä- 
rare. Klockans krona var insatt i en urholkning och fästes med hjälp av järnband och 
urtagen i ändarna var för de tappar eller axel kring vilka klockan svängde. Ett fäste 
fanns även för en utskjutande ringarm om klockan ringdes med rep, eller för en 
trampbräda om den ringdes genom trampning. Utifrån stockens storlek och den 
urholkning som finns, så har troligen lillklockan varit fäst i stocken tills dess den föll 
ned. Den dendrokronologiska analysen visade att stocken var av tall, troligen senti
da och efter 1645 (muntligen Einderson).

De historiska källorna som avtecknar och beskriver stapeln är fåtaliga och främst 
från 1700- och 1800-talen. Men redan omkring år 1671 kom Råda och Amnehärads 
kyrkor att avtecknas. Johan Peringskiöld besökte norra Västergötland på sin rund
resa för att avteckna och beskriva kyrkor i Skara stift. Bilden på Råda kyrka är om
diskuterad, dels på grund av att det finns flera kyrkor med namnet Råda i Västergöt
land och Värmland, dels att teckningen saknar detaljer som kyrkans spånbeklädnad. 
Peringskiölds bild avtecknar kyrkan från söder med klockstapeln i väster. Tornstapeln
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Utsnitt ur karta över Södra Råda kyrka och sta
pel 1858.
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är inbyggd och spåntäckt med pyramidformad huv, fönstergluggar och ingång i ös
ter. Vid Råda kyrka gjordes dessutom flera ombyggnationer under slutet av i6oo-ta- 
let, varav även väggspånen på sydsidan byttes ut. Peringskiölds kyrkobilder är dock 
renritade och det förekommer fel och missförstånd av hur byggnaderna var konstru
erade och det är därför mycket troligt att det är Södra Råda kyrka som är avteck
nad.

I bevarade handlingar och räkenskaper finns inga uppgifter om att en stapel ska 
ha byggts efter 1683, däremot finns uppgifter om återkommande reparationer, tjär- 
ning och rödfärgning från början av 1700-talet och framåt. En större reparation 
gjordes under åren 1716-1719 då taket spånkläddes och en ny spira sattes upp, vilket 
kan motsvara den bevarade vindflöjel från år 1718 (Bohrn 1963:14, Nordberg 
1961:8).

I ett brandförsäkringsbrev från 1844 anges att den var brädfodrad och målad, 
med tak av furuspån, uppförd på en stenfot 5x5 meter stor och 16 meter hög (Ce- 
derbom 1963:115, Silfving 1914:69, Bohrn 1963:14). Vid Bror Emil Hildebrands be
sök 1856 noterade han att inuti var den ”byggd omkring en rätt uppstående fyrkan
tig, grof s.k. hjertstock, försedd på ena sidan med inhuggna steg och på den andra 
med z:ne fördjupade rännor för fingrarne, till tjenst för den som på stocken skolat 
uppklättra till klockorna” (Hildebrand 1857, s. i-KVHAA Handl. 11). Det fanns 
även moderna trappor för att ta sig upp till de två klockorna.

På en historisk karta över södra Råda socken från 1858 kan man tydligt se en lig
gande tornstapel med pyramidformad huv i sydvästra delen av kyrkogården. Bygg
nader som ritas i profil är vanligt på äldre kartor, men på denna karta är samtliga 
byggnader ritade ovanifrån. Den fallfärdiga stapeln revs slutligen 1857-58, så när kar
tan upprättades så låg mycket riktigt stapeln ned.

Med utgångspunkt i det kvadratiska fundamentet, som bär spår av tornstapelns 
viktigaste stödpunkter i form av tydliga anhopningar av sten i hörnen och sten
blocket i mitten, kan slutsatsen dras att det bevarade klockstapelfundamentet troli
gen burit en tornstapel. Liknande staplar finns ännu vid Hammarö kyrka i Värm
land och Bredvik i Västergötland. Utifrån det arkeologiska materialet och 1670-ta- 
lets teckning kan stapelns uppförande dateras till slutet av 1660-talet.
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Hade stapeln haft en föregångare ? Kyrkklockan från 1200-talet tillsammans med 
avsaknaden av en invändig upphängningsanordning talar för att en äldre klocksta
pel funnits på platsen. Ytterligare ett tecken är den förändrade planläggningen. Kyr
kans ursprungliga ingång låg på den södra långsidans västra del med ett tillhörande 
vapenhus framför. En ny portal och vapenhus kom att uppföras på västgaveln 1687 
(Cederbom 1963:120, Silfving 1914:41, Bohrn 1963: 34-35, Lundberg 1969:307). En 
stenkoncentration kunde även påvisas mellan kyrkan och stenfundamentet med 
georadar och i det västra kyrkogårdsschaktet vid 2002 års undersökning. En äldre 
klockstapel kan ha haft syllstenar och/eller jordgrävda stolpar i likhet med tidigare 
upptagna exempel och varit belägen omedelbart väster om kyrkan i dess förlängning 
på den gamla delen av kyrkogården.

INOM KYRKOGÅRDENS HÄGN

Hur kyrkogården såg ut under 1800-talet kan ses på G Brusewitz teckning från 1859 
och R Haglunds teckning från 1865. Gravarna täcktes av låga förhöjningar beväxta 
med ängsväxter, enstaka buskar och träd. Enstaka gravar hade gravvårdar med järn
kors, träkors, gravtavlor eller träbräden och gravstenar. Av de återstående gravvår
darna finns ett tiotal järnkors samt delar av ett gravstensfragment i sandsten med 
initialer och årtalet 1643. Järnkorsen var meterlånga med dekor i form av järncirklar, 
korsformiga beslag, järnband med kluvna ändar och flöjlar. Flera av korsen har ini
tialer och årtal mellan åren 1757 till 1788. De vanligaste gravvårdarna på landsbyg
den under 1600-talet och 1700-talet var trä- och järnkors. Korsen kunde variera i 
utförandet med storlek och färg om det var för en vuxen eller ett barn. Gravmarke
ringarna kunde likaså nyttjas för flera generationer. På flera Värmländska kyrkogår
dar som Amnehärads och Ekshärads kyrkogårdar finns järnkors med många namn
skyltar. Det finns även några stenar som kallats för ”klockstenar” och ”ringstenar”, i 
båda fallen upptagna i Fornminnesregistret (FMIS 19, 84, Södra Råda socken). De 
så kallade ”klockstenarna” stod lutade mot kyrkobalken och träd på inom kyrkogår
dens hägn och bestod av ett flertal meterlånga flata stenar med inskriptioner och i 
ett par fall genomgående hål i övre ände. En uppfattning är att korsen varit
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Järnkors i vapenhuset. Foto ATA.

upphängda i kyrkan istället för kyrkklockor. Några svenska paralleller till det är inte 
kända, utan kyrkan har haft tillgång till kyrkklockor och primklocka sedan tillkom
sten. Sången i kyrkan företräddes av en försångare, vanligen klockaren och från i860 
även med en orgel (Bohrn 1963:34, Cederbom 1963:118, Silfving 1914:110).

”Ringstenar” kallades två stenar vilka tidigare fanns strax väster om och strax 
öster om kyrkogården. ”Ringstenarna” utgjorde markering för när kyrkklockorna 
skulle börja ringa, dels när prästen kom för gudstjänst, dels för begravningsföljen att 
bära kista ifrån. Traditionen är känd även från andra kyrkor i Västmanland, exem
pelvis Tortuna socken. Mycket talar för att ”klockstenarna” snarast har utgjort delar 
av gravvårdar. Vid flera värmländska kyrkor förekommer gravflisor och likstenar på
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kyrkogårdarna, en form av små gravstenar med initialer eller bomärke över den av
lidne. Vid undersökningen av Värmskogs kyrka i Värmland var det tydligt att ett 
par flata avlånga stenar markerade gravar. En motsvarande klocksten från Glava 
gamla kyrkplats i Värmland hade den genomgående järntenen kvar (Tuulse 1948:117, 
Atterman 1941 ATA). Tänkbart är att hålet i stenen har utgjort en fästpunkt för en 
trekantig gravtavla där namnet på den avlidne fanns. (Hagberg 1937:478, 481). På 
1800-talets kyrkoavbildningar förekommer också flera gravtavlor på en bred fot ute 
på kyrkogården.

Utifrån gravarnas spridning och datering kan man se att kyrkogården ursprungli
gen endast omgärdade kyrkans närområde och var mera kvadratiskt formad. De äldre 
gravarna har återfunnits i kyrkans närhet och bestod av begravning i svepning eller 
trätråg, medan de yngre gravarna i kyrkogårdens västra och södra ytterkanter var be
gravda i träkistor med träplugg, kistspik och kisthandtag. Fördelningen av gravar visar 
att man begravt vuxna individer på södra och västra sidan av kyrkogården, medan 
barn begravt längst söderut. Gravarna var orienterade efter kyrkan men grävda delvis 
över varandra. Enligt uppteckningar från en sockenstämma på 1840-talet ansågs kyr
kogården vara för trång och gravarna hade upptagits utan ordning (Bohrn 1963 s 16).

Kyrkogården är än idag inhägnad av en rödfärgad timmerbalk. Begränsningen är 
uppbyggd av separata sex meter långa och meterhöga sektioner som ställts sida vid 
sida. Timret är sammanfogat av gavelformigt knuttimrade ändar med snedskurna 
hörn. Kyrkogårdsbalken omtalades första gången 1691, då dess dåliga skick beskrevs. 
Återkommande reparationer krävdes varav senast 1971 (ATA, Bohrn 1963:15). Ge
nom en fastställd balkdelning reglerades underhållet av balkarna mellan socknens 
gårdar i proportion till deras storlek (Bohrn 1963:15, Silfving 1914:68). Balkar var 
alltifrån medeltiden till 1700-talet vanligt förekommande i skogsbygder, även vid 
gårdar som den ännu kvarstående balken vid Gäserudsstugan från sent 1600-tal i 
Håbol socken i Dalsland (Lagerlöf 1985:156, Bohrn 1963:15). Trähägnader fanns 
även av många andra slag i likhet med bondgårdarna, men efterhand kom de att er
sattes av stenmurar vilka krävde mindre underhåll (Johansson 1993:17). Det åter
kommande underhållet fick gården Hjälmkärr i Råda att uppföra sin sydöstra del av 
balken som stenmur, medan de övriga gårdarna kvarstod vid timret.



Balken som omgärdar kyrkogården. Foto Ulrika 
Wallebom, RAÄ.

Kyrkogården är idag rektangulärt formad 60x35 meter stor och följer kyrkan. 
Ingångarna finns mitt på den norra balkens långsida och i det nordöstra hörnet. Vid 
undersökningen framgick det att kyrkogårdsbegränsningen hade flyttats västerut 
och söderut till sitt nuvarande läge. Under 1600-talet hade befolkningen i Råda 
socken ökat stadigt vilket medförde ett behov av att utvidga kyrkogården och dess 
begränsning. Kyrkogården har i höjd med norra ingången en liten knyck, vilken 
även återfinns på den historiska kartan från 1858, som ett av flera spår efter utvidg
ning. Timmerbalken har även föregåtts av tidigare inhägnader. Under den nuva
rande timmerbalkens stora kantiga syllstenar låg rader av mindre syllstenar efter en 
äldre balk. Denna hade i sin tur föregåtts av en annan konstruktion, med stora sten- 
skodda stolpar som möjligen bundit samman en hägnad, möjligen bestående av ris- 
flätning som vid Ekshärad ödekyrkogård i Värmland (Olsson 2003:33).

Timmerkyrkan var en gång i tiden omgiven av en mera typisk kyrkomiljö. Här 
fanns troligen en rad nödvändiga byggnader för verksamheten som kyrkstallar,
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bodar och sockenstuga. Några andra byggnader än prästgården finns dock inte med 
vid kyrkan på kartorna från år 1702., 1839 och 1858. Sockenmagasinet, även kallat 
tiondeboden eller kyrkomagasinet, finns omtalat först år 1731. Det var en liten tim
merbyggnad strax väster om kyrkan där kyrkans tionde förvarades i form av både 
spannmål och järn. Intill magasinet låg folkskolan vilket inrättades först år 1841 
(Cederbom 1963:151,147).

Prästgården finns upptagen i jordeboken från år 1540. Gården som brann ner år 
1694 var belägen direkt öster om kyrkan. Ny prästgård blev istället gården Viken 
(Cederbom 1963:15,145-146, Silfving 1914:18). Uppgifter finns om en klockaregård 
från år 1671 som ska ha legat på prästgårdens mark. Påträffade husgrunder och röj- 
ningsrösen strax öster om prästgården kan vara spår efter denna (FMIS).
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Ett vuxet människoskelett. (Figur från Bukistar 
& Ubelaker 1994: Attachment 3a).
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A
VAD BERÄTTAR GRAVARNA OM 
BEFOLKNINGEN I SÖDRA RÅDA

Agneta Olsson

» Vid de inledande arkeologiska undersökningarna i Södra Råda konstaterades att 
skelettmaterialet i gravarna i och utanför kyrkan var dåligt bevarat. Avgörande för 
att ta till vara på den information och kunskap som skeletten kunde ge, var att ha 
med sig en osteolog redan i fält. En osteolog är specialiserad på att ta hand om och 
analysera benfynd som påträffas vid en arkeologisk utgrävning. Det rafflande med 
osteologin är att vi genom vad skelettet berättar kan avslöja detaljer om den levande 
människans hälsa, liv och död.

SÅ ARBETAR EN OSTEOLOG MED GRAVAR

Vanligen görs den osteologiska analysen inomhus, när den arkeologiska utgrävning
en är färdig. I vissa fall deltar en osteolog redan under fältarbetet. Vid utgrävning av 
en begravningsplats kan en snabb bedömning göras över skelettmaterialet som finns 
i graven.

Osteologen kan ge svar på om skelettet tillhör en kvinna eller en man och om 
personen är gammal, vuxen, ungdom eller barn. Genom benkunskapen kan man 
ibland hjälpa till att fastställa om eller hur gravarna har skurit varandra, avgöra om 
graven återanvänts eller öppnats efter begravningen, identifiera flera personer i en 
omrörd grav, påvisa viktiga och sköra regioner i skelettet. Om benmaterialet är skört 
och inte går att plocka upp kan en bedömning ske in situ (där skelettet ligger på sin 
ursprungliga plats).

Ben bevaras bäst i torra klimat och i syrefria miljöer. Kalkrik mark och täta lerlager 
bevarar i allmänhet ett skelett bra. I Södra Råda var bevaringsmöjligheterna inte de 
bästa, skeletten låg i fuktgenomsläpplig sandig jordmån, vilket gjorde benmaterialet
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Ett battre bevarat skelett inne i timmerkyrkan. 
Foto Ulrika Wallebom, RAÄ.

skört. Enda möjligheten till osteologisk analys var därför att göra den på själva ut- 
grävningsplatsen.

När ett skelett ska grävas fram är det viktigt att vara uppmärksam på om och när 
jorden eller sanden börjar bli lucker eller om färgen ändras i fyllningen. Ofta varie
rar djupet och det kan vara besvärligt att veta exakt när man är framme vid skelettet 
om inga rester av kistan finns bevarade. Ett kranium ligger till exempel högre upp än 
fotterna och bäckenpartiet ligger högre än vad lårben och kotor gör. Inga ben bör 
flyttas från sin ursprungliga plats i graven förrän hela skelettet är frilagt, fotograferat 
och eventuellt också ritat.
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Den osteologiska bedömningen innebär att först konstatera vilka delar av skelet
tet som finns bevarat, om det är ett helt skelett eller om det har blivit skadat under 
tidens gång. Ett skelett av människa innehåller normalt 206 ben. Alla har sitt speci
ella namn och varje benslag registreras. Ytterligare steg blir att se om viktiga köns- el
ler ålderstypiska delar finns och om de är hela. Särskilt viktiga delar är bäcken, kra
nium men även tänder, hela armar och ben samt ledändar kan ge viktig information 
om individens ålder, kön och hälsa.

KÖN OCH ÅLDER

Den bästa metoden föra att osteologiskt könsbestämma ett skelett är att studera 
bäckenbenet som har olika form hos man och kvinna. Bäckenöppningen är gene
rellt bred och rund hos kvinnan och vinkeln mellan de båda bäckenhalvorna är vid 
och bred. Hos mannen däremot är bäckenöppningen trång och något trekantig 
medan vinkeln mellan bäckenhalvorna är liten. Ofta kan denna region vara skör och 
förstörd, men då finns andra alternativ. Ett kranium har många könstypiska särdrag 
som man kan använda sig av. En metod är att studera formationen runt ögonbryns- 
bågen och formen på ögonhålan som är rundad hos kvinnan och mer fyrkantig hos 
mannen. Storleken och formen på nackbenet och käke skiljer sig också mellan kö
nen (Bass 1987:87). Mått på ledändarna på överarm och lårben kan även indikera 
om det är en man eller kvinna. En kvinna har oftare ett mindre och smalare skelett 
än mannen som ofta har kraftigare muskelfästen.

För att avgöra åldern på barn och tonåringar är det främst tändernas frambrott i 
käken som studeras (Bass 1987:303-304). En annan metod är att se om eller hur 
mycket ledändarna har vuxit fast. För att skelettet ska kunna växa är ledändarna inte 
fastvuxna när vi föds. De växer fast först vid 20-årsåldern. Sammanväxning sker 1 till 
2 år tidigare hos flickor än hos pojkar. Detta gör att pojkarna fortsätter växa och blir 
längre. För att få en mer specifik åldersbedömning av vuxna, undersöker man sam- 
manväxningen av kraniets sömmar på in- och utsidan, så kallade suturer. Dessa söm
mar börjar växa samman först vid vuxen ålder (Bukistra & Ubelaker 1994:32-38). 
Man kan också titta på den så kallade bäckenfogen, det vill säga det område där



Ett kranium kan ge viktig information om indi
videns ålder och kön. (Figur från Bukistar & 
Ubelaker 1994:18).
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Könsbedömning utifrån bäckenregionen. (Fi
gur från Bukistar & Ubelaker 1994:20).

bäckenhalvorna möts. Denna förändras under tiden man åldras (Bukistra & Ubela
ker 1994:23-24). Man kan även använda sig av tändernas slitage för att bedöma ålder 
på vuxna individer.

Den verkliga åldern (biologiska åldern) på en individ går sällan att bedöma. Ofta 
kan man när det gäller barn komma ganska nära den verkliga åldern, men med vux
na är det svårare. Genetiska och yttre faktorer som vi inte vet någonting om kan 
också påverka. Ju bättre bevarat ett skelett är, desto närmre den verkliga åldern kan 
man komma. Ofta brukar man dela in de bedömda individerna i åldersgrupper (Ar- 
cini 1999:52).

0-9 mån foster Fetus

0 år Infant

1-6 år Infans I

7-14 år Infans II

15-19 år Juvenilis

20-39 år Adultus

40-59 år Maturus

604 Senilis

204 Adult

Bl

Osteologisk indelning i åldersgrupper.



Längden på en människa kan variera 
mycket beroende på gener och miljö, där
till kan näringsbrist påverka tillväxten. 
Från 1300-talet fram till 1700-talet mins
kar kroppslängden i Sverige för att sedan 
öka fram till idag (During 1994:5z). I det 
tidigmedeltida Lund var kroppslängden 
för kvinnor mellan 160 och 163 centime
ter och för män från 171 till 175 centime
ter (Arcini 1999). För att beräkna kropps
längden mäter man längden på de långa 
rörbenen i kroppen, det vill säga armar 
och ben. Både höger och vänster sida mäts 
och ett medelvärde räknas ut. Lårbenet 
används i första hand eftersom detta ger 
den bästa överensstämmelsen med den 
verkliga längden.

SKELETTMATERIALET 
I SÖDRA RÅDA

Av de totalt 210 gravar som undersöktes i 
Södra Råda har 47 bedömts osteologiskt. 
Merparten av dessa fanns inne i timmer- 
kyrkan. Sammanlagt 28 av de osteologiskt 
granskade individerna som befann sig

En ung individ där ledändarna på skelettet 
ännu inte har vuxit fast. (Figur från Bukistar & 
Ubelaker 1994: Attachment 5a).



Många barngravar tillhörande den äldsta kyr
kan låg tätt och var ibland svårtolkade. Foto 
Ulrika Wallebom, RAÄ.

inom timmerkyrkans begränsning har bedömts vara vuxna i olika åldrar. Återstå
ende 14 har bedömts vara barn eller tonåringar. Många av barngravarna låg öster om 
den äldre stavkyrkans kor, och tillhör den äldre kyrkan. Dessa skelett var de sämst 
bevarade och mer svårtydda eftersom fler gravar hade skurit varandra i detta områ
de. Ju äldre gravarna var, desto mer upplösta var skeletten. Alla skelett var i någon 
grad porösa och uppluckrade, vilket försvårade och ibland omöjliggjorde en analys. 
Ibland fanns inget skelett alls i graven men i vissa fall en mörkfärgning av kroppen. 
Denna mörkfärgning kunde ibland väldigt tydligt visa konturen av kropp eller

BB



svepning. I ett arkeologiskt material bevaras tänder normalt bättre än ben. Så var 
fallet även i Södra Råda. Men långt ifrån alla gravar gick det att ta upp tänderna och 
undersöka dem utan att de smulades sönder. Bäst bevarade var skeletten i gravkam
maren som fanns i timmerkyrkans kor. De tillhörde de yngsta gravarna, daterade till 
1600 och 1700-talet.

Vid bedömning av de vuxna har uteslutande tandframbrott samt epifysernas 
sammanväxning använts. Barngravarna har framförallt bedömts utifrån mönster för 
hur mjölktänder och permanenta tänder bryter fram i käken. I många fall har det 
saknats ben i barngravarna, bedömningen har då i vissa fall skett utifrån längden på 
kistan eller efter storleken på svepningsformen, eller mörkfärgningen efter skelettet. 
De flesta av de bedömda barnen var spädbarn. Inte någon individ i materialet har 
bedömts vara i åldersgruppen senilis (60 +). Detta kan bero på den dåliga beva
ringsgraden samt att åldersbedömning utifrån tandslitage blir mer osäker ju äldre 
personen blir. Graderingen av tandslitaget sträcker sig dessutom inte mer än till den 
äldsta åldern 45+. Denna bedömning kan således i praktiken innebära att individen 
varit betydligt äldre än 45 år gammal.

Könsbedömning har kunnat utföras på 13 av de vuxna individerna, åtta med sä
kerhet och resterande med viss reservation. Alla individer, sju kvinnor och sex män 
var begravda inne i timmerkyrkan. Det har varit besvärligt att göra en bedömning av 
kön utifrån bäcken och kranium eftersom det yttre benmaterialet har tappat sin 
struktur. Gravarna på kyrkogården har endast kunnat bedömas tillhöra vuxna indi
vider samt barn, men har inte varit möjliga att könsbestämma.

Det har inte gått att fastställa några förslitningsskador eller sjukdomar på skelet
ten. Emellertid har tandsten registrerats på sex individer i olika åldrar och ytterli
gare tre andra har haft karies. Tandsten kan ha förekommit i materialet i större ut
sträckning, men smulats sönder i de fall där tänderna inte har gått att plocka upp, 
detsamma gäller karies. Ett fall av emaljhypoplasi har hittats i en kvinnograv i grav
kammaren i koret. Tandens tillväxt har stannat av när kvinnan var runt tre år och 
detta har lämnat linjer i emaljen. Emaljhypoplasi tyder på näringsbrist, sjukdom el
ler trauma (skador). Hos ytterligare en individ i gravkammaren hittades ett så kallat 
icke metriskt särdrag, det vill säga en avvikelse från det normala tillståndet. Olikheten



Ett skelett inne i timmerkyrkan där man tydligt 
kan se en mörkfärgning i sanden efter krop
pens konturer. Foto Ulrika Wallebom, RAÄ.

går inte att mäta, antingen finns den eller finns den inte. I ett större material kan 
man använda sig av dessa särdrag för att spåra släktskap eftersom avvikelserna kan 
vara ärftliga. Den vuxna personen hade en avvikelse med två så kallade supraorbi- 
tale hål vid ögonbrynsbågen, ett vid vardera ögonhålan.

HÄLSOTILLSTÅND OCH SJUKDOM

Bara de sjukdomar som drabbat en individ under längre tid kan sätta sina spår på 
skelettet. Snabba sjukdomsförlopp som infektioner hinner inte förorsaka skada men 
sjukdomar som till exempel lepra och syfilis hinner sätta sina spår på ett skelett. Sy
filis förstör benen i ansiktet och lepra löser upp och deformerar ben, främst vid näs
hålan, händer, fötter och underben. Till exempel kan befolkningen i Södra Råda ha
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påverkats av pesten eller ”stora döden” som hemsökte Europa under 1300-talet, utan 
att det behöver lämna några spår i benmaterialet. Pesten drabbade snabbt, från någ
ra dagar till i vissa fall bara några timmar innan dödsfallet.

Pesten spreds inte företrädesvis från människa till människa utan med svartråt
tan och dess loppor. Råttan levde nära människan och pestlopporna kunde spridas 
från råtta till människa (Myrdal 1999:114). Under medeltiden var loppor och löss 
något som hörde till vardagen och att vara lusfri betraktades som ett under. Tillgång 
till varmvatten och rena kläder var något som långt ifrån alla kunde åtnjuta.

Några årtionden innan pesten härjade i Europa och till viss del Sverige var hung
ersnöden stor, och många barn kom att lida av undernäring (Myrdal 1999:116-118). 
Barnen är den känsligaste gruppen vid sjukdom och förändring i samhället. Under 
medeltiden var barnadödligheten störst under de första levnadsåren. Den genom
snittliga barnadödligheten har fram till början av 1900-talet varit ungefär 40 % av 
dödstalet (Arcini 2003:40), och omkring 30 % av alla gravar inne i kyrkan var barn
gravar.

Sjukdomar som drabbar barn och som kan ses på skelettet är till exempel rakitis 
och skörbjugg. Skörbjugg är ett resultat av c-vitaminbrist. Sjukdomen dyker upp 
under medeltidens slut och drabbade ofta spädbarn. Rakitis är resultatet av d-vita
minbrist orsakat av näringsbrist eller brist på solljus, främst brukar sjukdomen för
knippas med krumma ben eftersom benvävnaden blir förtunnad.

Tänder är en viktig källa för information och kan ge upplysning om hälsoförhål- 
landen i en population. Dålig tandhälsa behöver inte nödvändigtvis betyda att man 
har haft dåliga levnadsförhållanden. Socker, som vi idag vet är en vanlig bidragande 
faktor till kariesangrepp, var något som bara de bättre ställda kunde hålla sig med 
under medeltiden. På 1500-talet var socker fortfarande en lyxvara, först vid 1800-ta- 
lets slut börjar konsumtionen öka i Sverige. Socker omnämns för första gången i 
svenska skrifter år 1329 (Arcini 2003:59). Man kan då föreställa sig att det var de 
välbärgade som under denna tid drabbades av karies i större utsträckning, å andra 
sidan har de haft tillgång till en mer proteinrik kost med mera kött. En kolhydratrik 
kost såsom bröd, gröt, spannmålsprodukter, som tillhörde basfödan för de vanliga 
människorna, ökar nämligen risken för karies.
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I de fall där individens munhygien inte är den bästa, eller om man har en infek
tion i munnen kan det bli gynnsamt för tandsten att bildas. Avlagringarna minera- 
liseras från saliven och kan lätt samlas i vecket mellan kronan och tandköttet. Onor
malt mycket tandsten, det vill säga om avlagringarna täcker även tuggytan, kan bero 
på att individen har varit sjuk under en längre tid eller haft en allvarlig inflammation 
i munnen (Brothwell 1981:160). Har man mycket tandsten kan detta skydda mot 
bakterier som kan angripa tanden och orsaka karies. Normalt är tandslitaget så stort 
hos den medeltida befolkningen att tandsten inte ansamlas på tuggytan. Ofta med
för kost och bearbetning att kronan snabbt kan slitas ned, ibland ända ned till roten. 
Efter det att kritpipan introducerats i Sverige i början av 1600-talet kan man se ett 
ganska uppseendeväckande slitage hos individerna som rökte, ofta på fram- eller 
hörntänder i över och underkäke som närmare kan beskådas på figur 17.

Sammanfattningsvis kan sägas att det hade varit önskvärt att bevaringsförhål- 
landet hade varit betydligt bättre vid Södra Råda gamla kyrkplats än vad det visad 
sig vara. Trots detta har vi ändå tack vare närvaron av en osteolog i fält i många fall 
kunnat få information om de gravlagdas kön, dödsålder och ibland till och med om 
sjukdomar och skador.
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Sommaren 2003 hittade vi en ansenlig mängd 
mynt. Här syns ett urval av dem före konser
veringen. Foto Catarina Karlsson, RAÄ.

Ibland finner man fynd i gravarna. Till skillnad 
från förkristen tid var de inte gravgåvor, utan 
utgör delar av den dödes personliga utrust
ning/klädsel. Kniven på bilden har hittats vid 
undersökningen av Sura gamla kyrka i Väst
manland. Den låg i en kvinnograv, och hade 
sannolikt suttit fästat vid ett midje- eller höft
bälte. Foto: ATA.
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A
GRAVSKICK OCH GRAVSEDER 
FRÅN MEDELTID TILL 1800TAL

Kristina Jonsson

GRAVAR FRÅN KRISTEN TID

» När Skandinavien blev kristnat så innebar det även förändringar i gravskicket. 
Under den förkristna tiden kremerades vanligtvis de döda innan de gravsattes, även 
om det redan före kristendomens breda genomslag har förekommit skelettbegrav
ningar. Enligt kyrkans uppfattningar skulle de döda begravas obrända, och man 
motsatte sig även det ”hedniska” bruket att lägga ned gravgåvor i gravarna (Nilsson 
1996:366; 2000:76). När man undersöker kristna gravar finner man därför sällan 
föremålsfynd. I de fall det förekommer handlar det framför allt om smycken och 
föremål som kan ha en koppling till klädedräkten, såsom spännen, söljor, nålar och 
knivar.

Mynt hittas ibland också, och de tolkas då ofta som så kallade ”Karonspenning- 
ar” - mynt som skulle fungera som inträde till dödsriket. Föreställningen har rötter 
ned i antiken, och har sannolikt kommit till Skandinavien med vikingarna från 
Konstantinopel. Seden att lägga mynt i kistan har fortlevt långt in i modern tid, och 
har då anpassats till nya förklaringsmodeller. Kvinnor som hade dött i barnsäng kun
de få med sig de ”offerpengar” de skulle ha offrat i kyrkan vid första kyrkobesöket 
efter födseln. Mynt i kistan ansågs även kunna hindra den döde från att gå igen, eller 
fungera som betalning till Sankte Per (Grinder-Hansen 1988).

I enstaka fall har man även funnit andra föremål i gravar som troligen kan sättas 
i samband med liknande folktro och skrock. Man vet till exempel från senare tiders 
nedteckningar att föremål av stål och järn (saxar, knivar, yxor) användes för att av
värja det onda och förhindra den döde från att komma tillbaka som gengångare 
(Hagberg 1937:124c 568). Denna typ av vidskepelse var vanlig i samband med att
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spädbarn som ej hade hunnit döpas dog, då man fruktade att de skulle gå igen som 
”mylingar” (Gejvall 1962:43; Pentikäinen 1969, s 93d; O 'Connor 1991, s 33ff').

Enligt det kristna gravskicket lades kroppen på rygg i graven med huvudet mot 
väster och fotterna mot öster. Anledningen till detta var tron på att de döda skulle 
resa sig ur gravarna på den yttersta dagen (Nilsson 1987:142). Kristus skulle då kom
ma från öster (den uppgående solens väderstreck), och då var det bäst att ligga med 
ansiktet vänt åt det hållet så att man kunde se honom komma. Ibland finner man 
dock gravar där kroppen ligger ”fel”, till exempel med huvudet åt öster eller på mage. 
Detta har då ofta tolkats som en medveten negativ markering mot den döde (se t.ex. 
Wade-Martins 1980:189!?; Harman m.fl. i98i:i45ff; Lilley 1992:66; Hirst 1993:41? 
Reynolds 1998:104? Molleson 1999:70!?; Jonsson in print).

Det varierar mellan olika perioder av medeltiden om man begravde de döda i 
gångkläder eller endast i lindade i svepning. Att de begravdes påklädda verkar ha 
varit vanligast under medeltidens inledningsskede, och möjligen förekom det en
dast på vissa platser som till exempel på Gotland (Thunmark-Nylén 1995; Staecker 
I997a:2i7ff) eller endast bland de högre sociala skikten (jfr Ekhoff 1912:140!?; Nil- 
sen 1998:80). Sederna skiljer sig även mellan olika tider och platser vad gäller om 
man begravde med eller utan kista, och möjligen hänger de två företeelserna delvis 
samman - begravdes man påklädd lades man även i kista. I Skåne, där ett flertal 
stora arkeologiska undersökningar har gjorts, har man ofta kunnat se att kistgravar 
verkar vara vanliga i den allra äldsta kristna tiden, medan gravläggning direkt i jor
den i svepning dominerade från 1100-talets mitt och framåt genom högmedeltiden. 
Under senmedeltid, 1400- till 1500-talen, förekom båda gravskicken i samma ut
sträckning (se t.ex. Redin 1976:152). Begreppet ”kistgrav” kan dock rymma många 
varianter, med allt från vanliga rektangulära eller trapetsoidformade trälådor till 
gravar med endast plankor i botten, eller bara ett överliggande lock. Ibland påträffar 
man även personer begravda i återanvända träföremål som urholkade stockar (bå
tar?) eller tråg. På klosterkyrkogården i Svendborg i Danmark hade en man begravts 
i en sittbänk med lock liknande en modern kökssoffa (Tkocz & Brøndum 1985:17). 
Vid undersökningen av Varnums medeltida kyrkogård i Kristinehamn gjorde man 
fynd av ett ovanligt gravskick: en av de gravlagda var svept i näver. Endast ett fåtal



fall av denna sedvänja är kända från andra utgrävningar i Skandinavien och grav
skicket förefaller vara tidigmedeltida (Nylén 1945:10; Eide 1974:204; Hårby 1994:75; 
Sellevold 1996:21; Stibéus & Ängeby 1997:30b; Cinthio 2002:71). På en kyrkogård i 
Ekshärad i Värmland har man dock funnit rester av näver i en grav daterad till sen
medeltid eller efterreformatorisk tid (med reservation för osäker datering) (Olsson 
2002:4fr). Det har hävdats att gravar i vilka den döde har lindats i näver skulle vara 
samiska (Zachrisson 1989:82), men andra forskare har menat att det är en för hår
dragen tolkning då bark var ett ofta använt material i alla möjliga sammanhang 
bland alla skandinaver (Nordeide & Gulliksen 2007:12b).

Paradoxalt nog vet vi ur arkeologisk synvinkel mindre om senare tiders gravskick 
än om det medeltida, även fast det ligger närmare vår egen tid. Detta beror på att så 
kallad historisk arkeologi är ett relativt nytt fenomen i Skandinavien. Sedan 1990-ta- 
let har det dock blivit vanligare att man undersöker även yngre gravar. Vid Linkö
pings domkyrka gjordes mellan år 2002 och 2003 en större undersökning, som har 
bidragit med värdefulla uppgifter om det eftermedeltida gravskicket. Man kunde 
där se en tydlig skillnad mellan perioderna före och efter reformationen. De medel
tida gravarna var utan kista och innehöll få fynd. De senare begravningarna innehöll 
dock både kistor och betydligt fler föremål, vilket visar att man då hade övergått till 
att begrava de döda påklädda (Tagesson & Westerlund 2004). Att så var fallet vid 
denna tid bekräftas även av undersökningen av en 1600- till 1700-talskyrkogård i 
Kristinehamn samt av 1500- till 1700-talsbegravningar i Leksand i vilka man fann 
rester av klädesplagg i gravarna (Gustin 1996:10 ff; Stibéus 1998:28; se också Jonsson 
2006 om efterreformatoriskt gravskick).

HUR DATERAR MAN GRAVARNA?

Bristen på föremålsfynd gör att medeltida gravar ofta kan vara svåra att datera. Idea
let är förstås om man hittar ett mynt i graven - en bättre datering än så går det inte 
att få! I de flesta fall får man förlita sig på andra metoder. ,4C-datering är tyvärr ofta 
för inexakt för att kunna vara till hjälp vid gravundersökningar. Den kan ge en fing
ervisning om man befinner sig i tidig- (ca 1050-1200), hög- (ca 1200-1400) eller
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Skelett kan dateras grovt utifrån armställning
en. På bilden ser vi en av de gravlagda i Söd
ra Råda, som har armställning D. Graven kan 
därmed sannolikt dateras till senmedeltid. 
Foto: Ulrika Wallebom, RAÄ.

senmedeltid (ca 1400-1530). Den mest 
tillförlitliga metoden är att arbeta med re
lativa kronologier. Genom att studera 
gravarnas förhållande till varandra, och 
till andra anläggningar och kulturlager, 
kan man få fram en fasindelning som de
lar in platsens användning i olika tidsske
den. Vet man vilka gravar som är äldst och 
yngst och alla nivåer däremellan kan man 
förhoppningsvis också med hjälp av övri-

Just för gravar finns en egen kronologi 
(Redin 1976) som har visat sig stämma på 
många av de kyrkogårdar som har under
sökts i Skandinavien, även om det före
kommer regionala skillnader i dess exakta 

datering. Den bygger på skelettens armställningar, d.v.s. i vilket förhållande till krop
pen som armarna och händerna ligger. Under tidig medeltid begravdes man med 
armarna raka längs kroppens sidor (armställning A), under högmedeltid med un
derarmarna vinklade över underkroppen snett ned över bäckenpartiet (B), och från 
1300-talet och framåt med underarmarna böjda i 90 graders vinkel över magen (C) 
eller uppåt mot bröstkorgen (D).

Den ovan nämnda Linköpingsundersökningen visade att armställningarna A-D 
användes även efter reformationen, men då i en annan kronologisk ordning. Man

ga data från undersökningen få fram en 
datering av de skilda faserna.
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kunde även se att en ny armställning (E), i vilken armarna var nastan raka men med 
händerna vilande på låren, hade tagits i bruk från slutet av 1600-talet och framåt 
(Tagesson & Westerlund 2004:14fr). Samma armställning förekommer även under 
tidig medeltid (jfr Kjellström & Wikström zooSngof). Anledningen till att arm
ställningarna har varierat genom tiderna kan vi bara spekulera i. De kan ha haft en 
praktisk eller symbolisk innebörd, eller bara vara utslag av ”modesvängningar”.

SOCIALA SKILLNADER PÅ MEDELTIDA KYRKOGÅRDAR

Studier av de döda handlar trots allt om att försöka förstå hur livet såg ut för män
niskorna medan de levde. En intressant aspekt när man studerar kyrkogårdar är där
för att försöka se om gravarna visar en social organisation. Kan man se skillnader 
mellan olika grupper i samhället ? Finns det skillnader mellan rika och fattiga, friska 
och sjuka, kvinnor, män och barn? Ett sätt att komma åt detta är att undersöka var på 
kyrkogården olika typer av gravar och människor ligger. Enligt det medeltida synsät
tet var det ”finast” att ligga begravd nära - eller helst inne i - kyrkobyggnaden. Ute 
på kyrkogården var de bästa platserna runt koret i öster där altaret låg. Dels så trodde 
man att närheten till de heliga reliker som förvarades i altaret skulle hjälpa till vid 
frälsningen, och dels så ville man ligga nära kyrkväggen för att graven skulle välsignas 
av vattnet som droppade från dess tak (Nilsson 1987:148; Andrén zoooiyf). Detta 
fick i praktiken följden att de rikaste och mäktigaste lade beslag på de bästa platserna, 
medan folk från de lägre klasserna fick ligga i kyrkogårdens utkant. I norska medel
tida lagtexter fanns detta reglerat, man kan där läsa att kyrkogården skulle delas in i 
olika delar med utgångspunkt från kyrkobyggnaden. Närmast kyrkan på dess sydös
tra sida skulle män i kungens tjänst och deras barn begravas. Nära kyrkan fick även de 
friborna bönderna och deras barn ligga, och därefter följde de övriga klasserna i sjun
kande ordning ned till trälarna som skulle ligga längst ut (Gejvall 1960:121). I en av 
lagarna står det även preciserat att männen skulle ligga på sydsidan och kvinnor på 
nordsidan (Meissner 1942:126). Vissa personer fick överhuvudtaget inte begravs på 
kyrkogården: brottslingar, fredlösa, bannlysta, självmördare och hedningar (där in
räknades även odöpta barn) (Robberstad 1964:13; Nilsson 1987:146!).
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Tony Axelsson och Martin Edlund undersöker 
gravar under golvet i timmerkyrkans långhus i 
Södra Råda. Foto Agneta Olsson, RAÄ.

Begravning inne i själva kyrkobyggnaden var ett privilegium reserverat för sam
hällets toppskikt samt kyrkliga digniteter. Enligt regelverket skulle egentligen bara 
präster få ligga där, vilket inskärptes av kyrkan vid ett upprepat antal tillfällen under 
medeltiden (Nilsson 1987:149; Madsen 1990:116). Det relativt stora antalet gravar 
som ändå ofta påträffas vid kyrkoundersökningar visar dock att dessa påbud fick en 
relativt begränsad effekt. Adeln och storbönderna, som hade de finansiella medel 
som krävdes, kunde ändå köpa in sig på de bästa platserna.



Vid arkeologiska undersökningar har man kunnat bekräfta att en klassindelning 
av kyrkogården förekom. Murade stenkistor, som sannolikt var mer exklusiva, ligger 
oftast i eller nära kyrkan (se t.ex. Andrén 2.000, Cinthio zooz). Personer som lidit 
av bristsjukdomar, spetälska och andra åkommor som oftare drabbade de fattiga, 
ligger ofta i väster och i de perifera delarna (Swärdstedt i966:9zff; Mårtensson 
1981:52.f3'; Danieli 1997:145; Boldsen zooz:z6; Cinthio zooz; Jonsson in print). 
Könsindelade kyrkogårdar, där kvinnorna ligger i norr och män i söder, har också 
dokumenterats i Skandinavien, England, Nordtyskland samt på Island och Grön
land (Gejvall i96o:iz3f; Kieffer-Olsen 1993:99fr; Staecker 19970:73). Detta grav
skick verkar framför allt ha förekommit under tidig medeltid, men det finns enstaka 
platser där man har fortsatt med det längre fram i medeltiden. I Skandinavien har 
man hittills bara undersökt en kyrkogård där kvinnor och män begravdes åtskilda så 
sent som på 1600-talet - i Ekshärad i Värmland (Olsson zooz).

GRAVARNA VID KYRKORNA I SÖDRA RÅDA

Som det har framgått av kapitlets första halva om de osteologiska undersökningarna 
så var gravarna i Södra Råda tyvärr i väldigt dåligt skick. Det är därför svårt att säga 
så mycket om specifika företeelser i gravskicket genom tiderna på just denna plats. 
Endast 13 av de totalt zio begravda har - i vissa fall med reservation - kunnat köns- 
bestämmas osteologiskt, vilket gör det så gott som omöjligt att se om man har be
gravt kvinnor och män på skilda delar av kyrkogården. Vissa skillnader vad gäller 
gravarnas utseende och fördelning inom gravplatsen kan dock ses mellan olika tids
perioder. I underkapitlen nedan beskrivs dessa huvuddrag i utvecklingen, sedda mot 
bakgrund av vad man vet från andra utgrävningar i de skandinaviska länderna.

TIDIGMEDELTIDA GRAVSKICK - GRAVARNA VID STAVKYRKAN

Vid det arkeologiska analysarbetet har man kommit fram till att drygt 60 av de under
sökta gravarna var samtida med den äldsta stavkyrkan. Det handlar framför allt om 
gravar som hade skadats och skurits av vid anläggandet av den yngre timmerkyrkan.
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g Gravar från timmerkyrkans tid 
Gravar från stavkyrkans tid 

I I Sten

_ Undersöta ytor 
I I Timmerkyrkan 
—— Kyrkogårdens utbredning idag 
----- Den äldsta kyrkogårdens utbredning

Översiktsplan över utgrävningsområdet med 
samtliga undersökta eller lokaliserade gravar 
markerade. De röda gravarna hör till stavkyr
kans användningstid, och de gröna till tim
merkyrkans.



Spädbarnsgravarna i kyrkan har också tolkats som tidigmedeltida, samt en grupp 
dåligt bevarade gravar norr om kyrkan i vilka de döda hade nedlagts utan kista lin
dade i svepning (Wallebom & Edlund 1006:13).

Spår av kistor hittades i ungefär en tredjedel av gravarna från stavkyrkefasen, och 
man har även kunnat konstatera att en tredjedel av de begravda låg utan kista. Ett 
fåtal kistor har kunnat typbestämmas, och i dessa fall handlar det om rektangulära 
eller trapetsoidformade kistor samt tråg. Trapetsoida kistor brukar ofta ses som ett 
tidigmedeltida drag (Brendalsmo 1985^:17; Gräslund 1996:19), även om formen fö
rekom på vissa platser under hela medeltiden (se t.ex. Lilja, Jacobsson & Arcini 
1001:36) och blev mycket vanlig igen efter reformationen (se Gustin 1996:16ft 
Stibéus 1998:37; Brendalsmo 19893:33 a.a.; Tagesson & Westerlund 1004: bilaga 1). 
Trågen i Södra Råda hade uteslutande använts för begravning av spädbarn.

I en av dessa gravar låg två käppar på varsin sida om traget med det lilla spädbar
net. I ytterligare två gravar hittades vad som kan ha varit käppar, men för dessa är 
dock tolkningen mer tveksam. Gravkäppar är en särpräglad företeelse som traditio
nellt har tolkats som ett tidigmedeltida gravskick, vilken har kunnat beläggas i hela 
Skandinavien och även i England och Tyskland. Käpparna var vanligtvis av hassel, 
men även andra träslag förekommer, och de påträffas både under, i och ovanpå kis
torna eller kropparna. Syftet med bruket är okänt, men ett antal tolkningsforslag 
finns. Det vanligaste är att de skulle symbolisera återuppståndelsen, då hassel är ett 
träslag som lätt slår rot på nytt. Ett annat förslag är att de skulle vara äkta eller symbo
liska pilgrimskäppar, men denna tolkning kan knappast komma på tal när det gäller 
spädbarnsgravar (Mårtensson igyóuogff; Bateman 1997:119; Danieli 1997:167^.

Käppar förekommer även i gravar som påträffats utanför kyrkogårdarna. I Lund 
har man hittat ett 30-tal medeltida så kallade ”profana” gravar i stadsmiljö, vilka har 
tolkats som avrättade brottslingar som inte hade rätt att ligga i vigd jord på kyrko
gården. I en av dessa gravar låg en man som hade fått ena handen samt fotterna och 
huvudet avhuggna. Genom graven hade tre pålar drivits, och i den låg även vad som 
kan ha varit en gravkäpp (Carelli 1995:54). Även i förhistoriska gravar förekommer 
käppar. Ett exempel kommer från Nordtyskland, där ett mosslik - en dränkt 14-årig 
flicka med bindel för ögonen och avskuret hår - hade begravts med björkkäppar
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kring kroppen (Mårtensson 1976:111). De senare exemplen öppnar för tolkningen 
att käpparna kan ha haft en symbolisk funktion som ”lås” för att hålla den döde kvar 
i graven, på samma sätt som föremål av stål och järn användes under senare tider (se 
ovan). Sentida etnologiska nedteckningar från 1700- till 1800-talet finns också om 
användande av käppar i samband med begravning. I Småland tog man mått av kis
tan med en käpp innan graven grävdes, och käppen kastades sedan ner i graven när 
kistan var nedlagd. Från Skåne finns en uppgift om att man brukade placera kors
lagda käppar i hörnen på de färdiggrävda gravarna, varefter det ringdes i kyrkklock
orna över dem (Hagberg 1937:259). I Norge har man gjort fynd av gravkäppar vid en 
arkeologisk undersökning av gravar från 1800-talet, och det har föreslagits att de 
nedlagts i vidskepligt syfte som skydd för eller mot den döde (Brendalsmo 19 8 9a: 16ff; 
Nøstberg 1993:301?; se också Jonsson 2007 för en mer ingående diskussion). Samt
liga ovanstående exempel visar att man bör vara försiktig med att tolka förekomst av 
käppar som ett uteslutande tidigmedeltida fenomen, samt att syftet med dem kan 
ha varierat genom tiderna.

I Södra Råda var det spädbarnsgravarna som utmärkte sig med specifika grav
skick. Förutom att de låg i tråg och innehöll gravkäppar, så visade sig även gravarnas 
placering på kyrkogården följa ett visst mönster. Ser man på spridningskartan över 
de gravar som är samtida med stavkyrkan, så ser man även att samtliga spädbarnsgra- 
var ligger närmast kyrkväggarna.

Södra Råda följer här ett återkommande mönster under medeltid - samma feno
men har kunnat iakttas på ett stort antal kyrkogårdar (Karlsson 1988:19? Jonsson 
1999:22 och där anförd litteratur). I vissa fall har man till och med använt sig av 
barngravarnas placering för att spekulera kring var kyrkobyggnaden kan ha stått, om 
inga spår av den finns kvar (se t.ex. Cinthio & Boldsen 1984:116). Att barnen har 
begravts på kyrkogårdens mest eftertraktade platser, har av ett flertal forskare an
vänts som argument mot dem som menar att man under äldre tider inte brydde sig 
nämnvärt om barnen (Karlsson 1988:35; Shahar 1989:50; Iregren 1992:69? 2000:62). 
De som har hävdat den sistnämnda uppfattningen bygger sina antaganden på den 
höga spädbarnsdödligheten, och menar att man på grund av den inte orkade fästa 
sig för mycket vid de små (se t.ex. Ariés 1996 [1962] ßiff). Men dödligheten till trots
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Spädbarn 
Barn/ungdom 
Vuxen 
Okänd ålder

Plan över gravarna som hör till den första kyr
kan. Spädbarnsgravarna är markerade med
röd färg, större barn och ungdomar med 
grön färg och vuxna med blå färg.

- sannolikt blev även medeltidens människor förtvivlade när ett barn dog, vilket 
återspeglas i den omsorg man ofta har lagt vid barnbegravningarna. Barnen begrav
des också ofta tillsammans med en vuxen. Bland gravarna från stavkyrkefasen i Söd
ra Råda fanns en sådan dubbelgrav, placerad väster om kyrkan. I graven låg en vuxen 
person, och på hans eller hennes ena underben låg en kista (ett tråg?) med ett späd
barn.
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Slutligen kan några ord nämnas om gravarna på norrsidan av kyrkogården som 
har bedömts tillhöra stavkyrkefasen. Gravarna var dåligt bevarade, så några uttalan
den om de enskilda begravningarna i sig kan tyvärr inte göras, mer än att samtliga 
var gravlagda endast i svepning. Vad som kan noteras är att gravläggningsfrekvensen 
på kyrkogården var betydligt högre i den södra delen - man har alltså begravt betyd
ligt fler personer på denna sida. Detta kan ha samband med att den södra sidan var 
mer eftertraktad, men det kan också indikera att man successivt har slutat använda 
norrsidan under medeltidens gång. Som redan nämnts i inledningen var norrsidan 
ansedd som kvinnornas sida, och i takt med att kyrkan blev alltmer kvinnofientlig 
under medeltidens gång blev även den norra halvan av kyrkogården betraktad som 
den sämre delen (Nilsson 1994:89). I senare tid användes den därför endast för be
gravning av självmördare och brottslingar, de som under medeltid överhuvudtaget 
inte fick ligga på kyrkogården. Den ojämna gravfördelningen i Södra Råda visar 
därmed att man där sannolikt slutade använda norrsidan för begravningar någon 
gång under 1200- eller 1300-talet. Den nordligast liggande graven av de som under
söktes är dock tankeväckande: den låg utanför kyrkogårdens norra avgränsning! 
Det enda som hade bevarats i graven var rester av en träkista, och graven hör troligen 
till en senare användningsfas än de ovan nämnda tidigmedeltida gravarna i norr. 
Möjligheten finns att kyrkogården har varit större än idag i ett äldre skede, men ef
tersom endast cirka två kvadratmeter av marken norr om kyrkogårdshägnaden har 
undersökts är det svårt att avgöra. Men har den inte varit det så kanske denna grav 
tillhör en person som under medeltiden nekades en plats på kyrkogården.

GRAVAR I TIMMERKYRKANS LÅNGHUS 
FRÅN HÖG- OCH SENMEDELTID

Av de totalt 210 gravarna som påträffades vid utgrävningen har cirka 125 bedömts 
vara samtida med timmerkyrkan. De flesta av gravarna som undersöktes inom lång
husets väggar - 34 kvinnor, män och barn - har förts till denna fas. Gravarna låg i 
upp till fyra lager på varandra, och med hjälp av armställningar och stratigrafiska 
relationer (kulturlagerföljder) har man kunnat se vilka som tillhör olika använd
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ningsfaser. Gravarna låg i fyra lodräta rader. I en av gravarna, som troligen tillhörde 
en kvinna i 35- till 45-årsåldern, låg även ett barn begravt. Barnet var kring sex år 
gammalt, och låg intill/under kvinnans högra arm.

Gravraden längst i öster, närmast koret, var framför allt koncentrerad till kyr
kans mittparti/mittgång, och hade samma bredd som koröppningen. De övriga två 
raderna i långhusets centrala delar gick längre ut mot långväggarna. De gravar som 
hade tillkommit under den sista användningsfasen låg samtliga centralt i mittgång
en. Gravarnas placering hänger samman med kyrkorummets utformning och ge
staltning. Under medeltiden var kyrkorna sannolikt inte inredda med bänkrader 
som idag. Större delen av långhuset var omöblerad, och man stod upp under guds
tjänsterna. Det var först efter reformationen, när predikningarna blev längre, som 
fasta bänkrader blev vanligt (Bonnier 1987:12.0; Wienberg 1989:247). Eftersom inga 
bänkar stod i kyrkorummet i äldre tid var det också möjligt att använda en större del 
av ytan för begravningar. Att de sist tillkomna gravarna i långhuset i Södra Råda, 
sannolikt daterade till sista delen av medeltiden eller 1600-talet, ligger närmare mit
ten, kan tyda på att man vid det laget hade inrett kyrkan med bänkrader.

De flesta av dem som hade begravits på kyrkogården under hög- och senmedel
tid i Södra Råda hade begravts i kista. Men märkligt nog hade dock majoriteten av 
dem som låg inne i kyrkobyggnaden endast lindats i svepning. Kistgravar brukar 
ofta ses som en statusmarkör (se ovan), men i Södra Råda var det tydligen tvärtom... 
De enda säkra gravfynden som påträffades vid utgrävningen gjordes i de två gravar 
som låg centralt i mittgången närmast koret. I den ena låg en D-formad järnsölja 
med nål mellan lårbenen på den döde, i den andra hade personen en liknande sölja 
mellan fotterna. Troligen har söljorna suttit på bälten som dragits åt kring den svep
ta kroppen (Wallebom & Edlund 2006:14).

De gravar som - med varierande grad av säkerhet - har kunnat könsbestämmas vid 
den osteologiska undersökningen, hör till timmerkyrkan. Som vi har sett ovan hade 
det könsindelade gravskicket, där kvinnor och män begravdes helt åtskilda, vid den 
tiden övergivits på de flesta platser. Det är ändå intressant att studera hur kvinnor, män 
och barn begravdes i förhållande till varandra under senare tider, då man på detta vis 
eventuellt kan spåra andra organisationsprinciper - till exempel möjliga familjegravar.
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Kvinna 
Kvinna? 
Man 
Man? 
Okänt kön

Grav
kammare

Plan över gravarna i timmerkyrkan och den 
mer sentida gravkammaren i koret. Kvinno- 
och mansgravarna har markerats med röd res
pektive blå färg, i ljusare nyanser om könsbe- 
dömningen är osäker. Plan: Kristina Jonsson.

Bland gravarna i långhuset har endast en helt säker kvinnograv och två helt säkra 
mansgravar kunnat konstateras. Kvinnan låg i den norra halvan av gravraden närmast 
koret. Den ene av männen låg i den södra halvan av gravraden näst längst västerut, och 
den andre i mittaxeln i den andra raden från koret sett. Av de mer osäkert bedömda 
kvinnorna låg två i den norra halvan, en i mittaxeln, och en i den södra halvan. Av de 
eventuella männen låg två i den södra halvan och en i den norra. Man kan, med reser
vation, se en tendens till en indelning med kvinnor i norr och män i söder.

Vid utgrävningen av Sura gamla kyrka i Västmanland kunde samma fenomen 
iakttas bland de yngre gravarna i kyrkans långhus. De gravarna var från 1600-talet,
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och de låg i par längs mittgången (Jonsson &c Nordström 1003:43!). Sannolikt 
handlar det både i Sura och i Södra Råda om äkta makar som har begravts sida vid 
sida, och man har då vidhållit placeringen av kvinnan i norr. Att det könsindelade 
gravskicket ”hängde kvar” inne i kyrkobyggnaden, men inte på kyrkogården, kan ha 
samband med att kvinnor och män vid denna tid satt åtskilda i kyrkan vid guds
tjänster och andra kyrkliga sammankomster. Kvinnorna satt på bänkraderna i den 
norra halvan av kyrkan och männen på de södra, och så fortsatte det att vara ända in 
på 1900-talet i delar av landet. En rest av denna sed ser vi idag vid bröllop, då bru
dens familj sitter på norra sidan och brudgummens på den södra.

EFTER REFORMATIONEN: GRAVKAMMAREN I KORET

Vid undersökningen i Södra Råda påträffades även yngre gravar från efterreforma- 
torisk tid. Dels så kan det inte uteslutas att det yngsta skiktet av gravar i timmerkyr
kans långhus (se ovan) hör till denna fas, men utöver dessa fanns även 11 gravar i vad 
som har tolkats som en gravkammare i koret. ”Gravkammare” är i detta fall ett något 
missvisande ord eftersom gravarna inte låg i en murad jordfri anläggning, men de låg 
i samma rektangulära nedgravning med raka kanter - dock utan spår av stödjande 
väggar. Kistorna låg jämnt fördelade intill varandra i upp till tre lager. Vid utgräv
ningen men fick man intrycket att de hade nedsatts under en relativt kort tidsrymd. 
De flesta kistorna var välbevarade, de hade handtag av järn, och på sex av dem som 
stod i botten kunde man se att de hade haft kvadratiska fötter under varje hörn 
(Wallebom 2.004^). En grav med en liknande kista undersöktes även ute på kyrko
gården vid klockstapeln.

Utifrån kisttyper samt fyndet av ett mynt från 1677 kunde kammarens använd
ningstid dateras till mellan mitten av 1600-talet och 1700-talet (Wallebom 
2004:10). Den enda säkert könsbestämda graven, innehållande en vuxen man, låg 
längst i norr. Vid nedläggningen av kistorna i kammaren har man alltså inte lagt 
kvinnorna i norr och männen i söder. Någon sådan könsindelning kunde inte heller 
ses vid undersökningen av en 1700-talsgravkammare i den ovan nämnda Sura gamla 
kyrka. Vad som däremot kunde ses i Sura, där gravarna var mer välbevarade, var att
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Ett av kisthandtagen från Södra Råda. Foto 
Ebba Knabe, RAA.

man vid denna tid hade återgått till att begrava de döda iförda kläder (jfr ovan om 
undersökningarna i Linköping och Kristinehamn). En kvinna var iförd klänning 
och schal, en hade en välbevarad sidenhätta och flera av kvinnorna hade hårband.

Flera av de döda hade också på sig yllemössor och sockor, och en man - en kom
minister - hade skinnhandskar (Jonsson zoo3:i8ff). Etnologiska källor visar att det 
var vanligt långt fram i modern tid med huvud- och fotbeklädnader av denna typ, då 
man inte ville att de döda skulle frysa eller se för nakna ut (Hagberg ig^yuyzff). I en 
spädbarnsgrav som påträffades på utsidan av gravkammaren i Sura kunde man också 
dokumentera en annan gravsed från denna tid - att man klädde unga flickor i brud
utstyrsel. Denna ”Kristi brud” i Sura hade myrtenkrona på huvudet och en bloms
terbukett i händerna, och hon var klädd i ett genombrutet tyg med påsydda tyg
blommor (Jonsson zoo3:zi). Med största sannolikhet hade även de gravlagda i grav
kammaren i Södra Råda blivit uppklädda inför begravningen, men tyvärr fanns där 
inga rester av textilier bevarade.
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» Den här boken handlar om de arkeologiska utgrävningarna av 
platsen där Södra Råda gamla kyrka, RM 19, en gång stod. Kyrkan 
utsattes.natten till den 12 november 2001 för ett pyromandåd och 
jämnades med marken. Kyrkan som stammade från 1300-talet var 
en av landets få bevarade medeltida byggnader och var känd i 
hela Europa, inte minst för sina unika medeltida målningar. Det fat
tades ganska snart ett beslut att kyrkan skulle återuppbyggas. Där
för skulle platsen först undersökas av arkeologer.

Ur askan grävdes rester av kyrkans inventarier fram. Bitar av dop
funten från 1200-talet, ljusstakar, fönsterglas, bärnstenspärlor från 
ett radband, delar av en primklocka låg blandat med spikar och 
andra byggnadsdetaljer. Många frågor kring kyrkan väcktes och i 
och med de arkeologiska utgrävningarna började sökandet efter 
svaren.

Det var en stor kulturhistorisk skatt som jämnades med marken, 
men i och med de arkeologiska utgrävningarna har resultaten och 
tolkningen av dem ökat kunskapen om platsen och hur dess be
folkning levt och dött under historiens gång.
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