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STAVKIRKEFORSTÅELSER FØR 
FORTIDSMINNEFORENINGEN 

EN INNGANG TIL DET NORSKE 
FORTIDSMINNEVERNETS FORHISTORIE

Av Sine Halkjelsvik Bjordal

Denne artikkelen tar utgangspunkt i forfatterens ph.d-avhandling  
‘Om denne haves intet mærkværdigt’ En tekst- og kunnskapshistorisk studie av 

stavkirkene på 1700- og 1800-tallet. I artikkelen presenteres utvalgte deler av et rikt 
tekstmateriale knyttet til ulike former for kunnskap om stavkirkene fra 1700-tallet 
og frem til J.C Dahls stavkirkeverk fra 1837. Hovedformålet med artikkelen er å vise 
hvordan dette materialet åpner opp for en utdypet forståelse av det vi kan kalle det 

norske fortidsminnevernets – og dermed Fortidsminneforeningens – forhistorie.

Urnes kirke, plansje II, hefte 2 av Dahls stavkirkeverk fra 1837. Tegning av W.F. Schiertz. Nasjonalbiblioteket.
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F ortidsminneforeningen skal ha blitt 
opprettet i 1844 delvis som et resultat 
av debatten om restaureringen av 

domkirken i Trondhjem i årene 1842–1843.1 
Men en annen type bygning som har 
spilt en viktig rolle i fortidsminnevernets 
og Fortidsminne foreningens historie, er 
stavkirkene. Det har vært vanlig å vise til 
J.C. Dahls verk Denkmale einer sehr ausge
bildeten Holzbaukunst aus den frühesten 
Jahrhunderten in den innern Landschaften 
Norwegens (heretter: Denkmale) fra 1837 
som den første publikasjonen som satte 
disse bygningene i fokus. Verket ble godt 
mottatt i kunsthistoriske miljøer i Europa, 
og da særlig i Tyskland,2 og selv om selve 
verket nok ikke ble lest av mange, ble det 
gjort kjent i norsk offentlighet gjennom 
blant annet anmeldelser og oversettelser 
i aviser og den illustrerte presse.3 Håkon 
Christie beskrev i 1978 verket som et «før-
ste forsøk på en vitenskapelig behandling av 
stavkirkene»,4 mens Hans-Emil Lidén har 
påpekt at verket først og fremst var viktig 
for Dahl selv, fordi det gav ham innpass i 
det tyske kunsthistoriske forskningsmiljøet.5 
Senere har Dag Myklebust skrevet at den 
vitenskapelige siden av verket er «diskuta-
bel»,6 og Leif Anker skriver i sin historiske 
oversikt over stavkirkeforskningen at 
verket, sett med dagens øyne, er en «svært 
kortfattet framstilling», men at det er ingen 
tvil om at verket var viktig. Blant annet, 
mener Anker, er det sannsynlig at verket 

1 Hvattum, 2014, s. 48
2 «Kunsthistorisk» er her forstått i bred forstand, slik det 

også ble forstått i samtiden, nemlig som et felt som 
inkluderte blant annet billed-, billedhugger- og byggekunst 
i tillegg til bygningsornamentikk.

3 Se Bjordal, 2021, s. 230–231
4 Christie, 1978, s. 44
5 Lidén, 1991, s. 26
6 Myklebust, 1993, s. 37

var avgjørende for at arbeidet med å bevare 
stavkirkene i det hele tatt kom i gang midt 
på 1800-tallet.7 Med sitt utrettelige arbeid 
for blant annet å redde stavkirken i Vang 
fra å bli revet, blir da også J.C. Dahl løftet 
frem som den som beredte grunnen for det 
norske kulturminnevernet. Når J.C. Dahls 
rolle i stiftelsen av Fortidsminneforeningen 
diskuteres og fremheves, er det ofte hans 
engasjement for nettopp stavkirkene som 
trekkes frem som en drivkraft.8 

I tillegg til J.C. Dahls verk Denkmale 
fra 1837 hender det at også kunstneren 
Johannes Flintoe og hans tegninger 
av stavkirken i Heddal (Ryen Kirke i 
Hitterdal) fra 1834 trekkes frem som 
et eksempel på at det var i 1830-årene 
stavkirkene ble oppdaget som verdifulle 
fortidsminner, og at det var kunstnerne 
som stod for oppdagelsen.9 Flintoes 
tegninger, samt en kort tekst om kirken, 
ble publisert i andre bind av Samlinger til 
det norske Folks Sprog og Historie. Dette 
var en vitenskapelig publikasjon utgitt 
av Samfundet for det norske Folks Sprog 
og Historie, med Gregers Fougner Lundh 
(1786–1836), Gerhard Munthe (1795–
1876), Rudolph Keyser (1803–1864), Jens 
Kraft (1784–1853) og Jens Christian Berg 
(1775–1852) som initiativtakere. Formålet 
med Samlinger var å utgi «Materialier til 
Kundskab om vort dyrebare Fædrenelands 
Sprog og Historie».10 Tegningene av 
Heddal i Samlinger har av Anders Bugge 
senere blitt karakterisert som «saktens 

7 Anker, 2016, s. 139
8 Myklebust 1993, s. 37–39. Se også Berg, 1980 for mer om 

Vang stavkirke.
9 Anker, 2016, s. 137 nevner blant annet Flintoe. Andre som 

skriver om Dahl som oppdageren av stavkirkenes verdi er 
Aubert, 1920; Myklebust, 1993 og Christensen 2011.

10 Lundh et al., 1833, V
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Ryen kirke i Hitterdal 
(stavkirken i Heddal). 
Tegning av Johannes 
Flintoe. Hentet fra 
Samlinger til det norske 
folks sprog og historie, 
bind 2, hefte 3. 
Nasjonalbiblioteket. 



92 FORTIDSMINNEFORENINGEN  ÅRBOK 2021

STAVKIRKEFORSTÅELSER FØR FORTIDSMINNEFORENINGEN 
EN INNGANG TIL DET NORSKE FORTIDSMINNEVERNETS FORHISTORIE

de første arkitektoniske tegninger av en 
stavkirke».11 

Selv om både Dahl og Flintoe er blitt 
fremhevet som foregangsmenn, har tekstene 
deres likevel blitt møtt med kritiske blikk 
i ettertiden, sett fra et kunst- og arkitektur-
historiefaglig perspektiv. Hos noen er det 
Dahls forståelse av stavkirkene som «mon-
golisk-gotiske» og som bygninger i «byzan-
tisk» stil, som trekkes frem, og Arne Lie 
Christensen fremhever blant annet hvordan 
kunnskapen om stavkirkenes opprinnelse på 
denne tiden var mangelfull.12 Flintoe på sin 
side kaller Heddal stavkirke for en kirke i 
«gammel tydsk Stiil»,13 og en vanlig forkla-
ring på slike formuleringer har vært at de to 
kunstnerne ikke visste nok om bygningene, 
samt at den kunsthistoriske disiplinen på 
dette tidspunktet var «i etableringsfasen», 
som Siri Meyer skriver sin avhandling om 
kunsthistoriens forhistorie i Norge.14 Dette 
er noe også Aubert skriver i sin Dahl-
biografi.15 Ellers så vi over hvordan blant 
andre Myklebust og Anker vel anerkjenner 
at Dahls stavkirkeverk var av betydning, 
men at den vitenskapelige verdien av verket 
i dag kan diskuteres. 

At særlig Dahl hadde avgjørende betyd-
ning for den begynnende utforskningen av 
stavkirkene som historiske minnesmerker 
og kunstobjekter, er det i den senere littera-
turen imidlertid enighet om. En mye brukt 
kilde i historiske fremstillinger av Dahls 
arbeid med stavkirkene, er Einar Wexelsens 
avhandling J.C.C. Dahl. Forståelse 
og innsats for bevaring av norske 

11 Bugge, 1954, s. 2
12 Christensen, 2011, s. 38–39
13 Flintoe, 1834, s. 612
14 Meyer, 1983, s. 137–138. Se også Aubert, 1920, s. 218; 

Christensen, 2011, s. 39; Myklebust 1993, s. 37.
15 Aubert, 1920, s. 218

fortidsminnesmerker.16 Her presenterer 
Wexelsen et nyansert syn på Dahls arbeid, 
og han argumenterer godt for at Dahls 
forståelse av stavkirkene som historiske 
minnesmerker og byggekunst representerte 
noe nytt sammenlignet med tidligere 
perspektiver. Wexelsen fokuserer likevel i 
mindre grad på hvilken annen kunnskap om 
stavkirkene som sirkulerte på denne tiden, 
selv om han nevner noen viktige vitenska-
pelige miljøer i Norge og København. 

Det å ta utgangspunkt i 1830-årenes 
kunsteriske oppdagelse av Norge – og 
stavkirkene – og det å lese Dahls og Flintoes 
utforskende arbeid med utgangspunkt i 
nåtidens kunst- og arkitekturhistoriske kunn-
skap, har selvfølgelig en verdi når historien 
om norsk fortidsminnevern skal skrives. 
Jeg vil likevel argumentere for at det også 
finnes andre innganger til dette materialet, 
samt at det finnes en interessant historie om 
stavkirkene som kunnskapsobjekter også før 
den mer vitenskapelige behandlingen av stav-
kirkene som Fortidsminneforeningen med 
Nicolay Nicolaysen i spissen satte i gang 
med i 1840–1850-årene. Denne historien, 
mener jeg, er å finne i en rekke publiserte 
tekster fra omkring midten av 1700-tallet og 
fremover. I det følgende vil jeg derfor med 
utgangspunkt i deler av min avhandling ‘Om 
denne haves intet mærkværdigt’ En tekst og 
kunnskapshistorisk studie av stavkirkene på 
1700 og 1800tallet,17 forsøke å vise frem 
noen av de forståelsene av stavkirkene som 
sirkulerte både før og på samme tid som Dahl 
publiserte sitt kjente stavkirkeverk. Dette vil 
gjøre det mulig både å utdype hvilken betyd-
ning Dahls Denkmale hadde for forståelsen 

16 Wexelsen, 1973
17 Bjordal, 2021
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av stavkirkene, og å belyse sider ved det vi 
kan kalle fortidsminnevernets forhistorie i 
Norge som i mindre grad er blitt løftet frem 
i tidligere fremstillinger.18 

TOPOGRAFENES SYN PÅ STAVKIRKENE
Allerede i 1668 beskrev Hans Hansen 
Lillienskiold Borgund stavkirke som en 
«artelig19 Trækirche efter gammell vis 
med atskillige Taarne udziredt».20 Men der 
hvor stavkirkene først og fremst begynte å 
opptre regelmessig som kunnkapsobjekter i 
tekst, var i 1700-tallets mange topografiske 
beskrivelser, altså stedsbeskrivelser.21 Da 
Danmark-Norge fra midten av 1700-tallet 
i kameralistisk ånd satte i gang med en 
systematisk innhenting av statistisk-økono-
misk informasjon om riket, var kunnskap 
om Norges ressurser og tilstand viktig. 
Kanselliet i København sendte ut spørre-
lister til landets embetsmenn, og senere, da 
sensuren for skrifter av statistisk-økonomisk 
art ble fjernet, ble det publisert stadig flere 
beskrivelser over ulike steder og regioner i 
Norge, skrevet av lokale prester, fogder og 
andre embetsmenn.22 I disse beskrivelsene 
var kirker generelt viet en del plass, av flere 
grunner. Kirkene var økonomisk viktige, 
og de var orienteringspunkter i by og bygd. 
Opplysninger om kirkenes stand og om 
hvem som eide dem – og dermed hadde 
ansvaret for å vedlikeholde dem – var 
også av interesse. En annen viktig kategori 

18 Flere har selvfølgelig skrevet også om perioden før 
Fortidsminneforeningen og Dahl, som blant annet Lidén, 
1991 og Myklebust, 1993. Det er likevel perioden fra 
1840-årene og fremover som har fått mest oppmerksomhet, 
særlig når det dreier seg om stavkirkene.

19 Det vil si kunstferdig, jf. Kalkar, 1976, s.v. «artelig».
20 Lillienskiold, 1916, s. 2
21 Se for eksempel Eriksen, 2007, for mer om denne typen 

tekster.
22 Herstad, 2003; Djupedal, 1955

knyttet til kirkene, var det som gjerne kalles 
kirkenes «zirater» eller «ornamenter». Dette 
kan høres ut som utskjæringer, men det 
det var snakk om, var eventuelle verdifulle 
gjenstander inne i kirkene, eller andre ting 
ved kirkene som ble ansett å ha en spesiell 
verdi, enten det var av nyere eller eldre dato.

Alt dette ble trukket frem også når stav-
kirker ble beskrevet, men stavkirkene hadde 
i tillegg andre interessante elementer ved 
seg. Mange forfattere var klar over at disse 
kirkene var bygget på en spesiell måte. Ofte 
ble kirkene beskrevet som reisverkskirker 
eller reisekirker, men også «stave-kirke» 
var en term som ble brukt av flere. I sin 
Sunnmørsbeskrivelse fra 1766, skriver for 
eksempel presten Hans Strøm: 

 Foruden Steen-Kirker, eller murede 
Kirker, som hos os ikkun ere faa i Tallet, 
gives her 2 Slags Træe-Kirker, nemlig 
Tømmer-Kirker og Stav-Kirker. De første 
opføres af horizontalt liggende Tømmer-
Stokke paa selv samme Maade, som 
de almindelige Vaanings-Huuse, og ere 
derfor temmelig troefaste og standhaftige; 
med de sidste bestaae af nogle viide fra 
hinanden staaende Staver (eller perpen-
diculair opreiste Træe-Stolper) som blot 
sammenbindes ved en Deel Tver-Baand, 
og uden paa beklædes med pløiede og 
sammenfældte Bræder, saa at den Hele 
Bygning udvendig (undertiden ogsaa ind-
vendig) maa bestyrkes med Store Skurrer, 
eller skraaeliggende Træe-Styttere.23

Her ser vi altså beskrevet den typen 
stavkirke som i dag kalles Møre-typen, og 
det er flere av topografene som er opptatt 

23 Strøm, 1766, s. 24–25
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av det som har med tilvirking å gjøre – med 
selve arbeidet.24 Særlig de tidligste tekstene 
daterer kirkene med utgangspunkt i at det 
ikke er brukt sag. Iver Wiel skriver for 
eksempel i 1743 om stavkirken i Gol at den 
«er saadan en, som er rejst af store Maste-
Træer, hvorimellem er sat Planker, som ere 
kløvede af hele Træer og hugne slette med 
en Øxe, men ikke skaarne paa Saug; thi 
Kirkerne ere langt ældre end Saugbruget i 
Norge, det er først begyndt 1540».25 Dette 
brukes også til å besvare spørsmål om 
datering av kirkene, som for noen ser ut til å 
være av interesse.

Noe som også er verdt å merke seg i 
flere av de topografiske tekstene, er at 
kunstferdighet var en viktig kategori. Det at 
noe ved en bygning var dyktig gjort hånd-
verksmessig, eller «konstig» utformet, var 
verdt å nevne. Dette henger nok sammen 
med en generell naturhistorisk interesse 
hos forfatterne. «Naturhistorie» forbindes 
kanskje først og fremst med for eksempel 
Carl von Linnés systematiske klassifiserin-
ger, men det naturhistoriske kunnskapspro-
sjektet, som vi litt upresist kan kalle det, på 
1700-tallet var bredt og mangfoldig. Blant 
annet inkluderte naturhistoriske verker 
ofte også det vi i dag kanskje ville kalle 
«etnografisk» kunnskap om språk, skikker, 
folketro, klesdrakter, kunsthåndverk og 
lignende hos lokalbefolkningen ulike steder, 
også historisk sett. Som Hans Strøm skriver 
i en artikkel om «nogle Alderdommens 
Levninger i Norge» i Topographisk Journal 
1793:

24 Takk til andreopponent ved min disputas, Narve Fulsås, 
som hjalp meg å sette ord på ting jeg hadde sett i materialet 
mitt, men ikke formulert eksplisitt.

25 Wiel, 1802–1805, s. 168

 [D]e saa kaldte Oldsager, pleje i topo-
graphiske og physiske Beskrivelser ikke 
gjerne udelades, siden de dog høre med 
til Naturen, tagen i en vidløftig Mening, 
og afmaler os de ældste Indbyggeres 
Tænkemaade og Sæder, som igjen 
meget hænge af Landenes naturlige 
Beskaffenhed.26

«Physisk» betyr her det som hører til 
naturen, og vi ser altså at Strøm forstår 
«natur» bredere enn det vi i dag tenker på 
som natur. Han inkluderer også bearbeidelse 
av naturen i det naturlige. Dette er relatert til 
et topografisk blikk for landets ressurser, det 
vil si naturressurser, men også befolknin-
gens evner til å utnytte og forme dem. Dette, 
skal vi se, er et syn på kunst og ressurser 
som forblir viktig også langt innover på 
1800-tallet, om enn i litt andre former.

Det vi dessuten ser i flere av tekstene, er 
at forfatterne var klar over at stavkirkene 
var svært gamle, også basert på andre ele-
menter enn mangel på bruk av sag. Kirkene 
ble beskrevet å være fra «catholsk Tid» eller 
«gammel Tid», og særlig var det årstall i 
eller på kirkene og på kirkeklokker, eller det 
at det fantes levninger fra katolsk kultus inni 
kirkene, som ble trukket frem. Her er det 
viktig å nevne at dette med at stavkirkene 
var katolske, eller «fra Munche-Tiden», som 
noen også skrev, innebar at de ikke nødven-
digvis ble oppfattet som norske. De ble først 
og fremst forstått som bygninger oppført 
av utenlandske geistlige. Der opprinnelse 
blir nevnt, er det tydelig at de blir forstått 
som oppført av «fremmede» byggmestere. 
På 1700-tallet hadde man lite til overs for 
katolisismen, og i tekstene ser vi tendenser 

26 Strøm, 1793, s. 92
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til en større interesse for byggeskikken i hus 
og andre bygningstyper enn i kirkene. Der 
noen forfattere skriver om «folkets» bygge-
skikk, blir stavkirkene ikke nevnt.

Likevel finner vi uttalelser om at stav-
kirkene var fra «Forfædrenes tid». Og 
selv om de topografiske beskrivelsene var 
statistisk-økonomiske samtidsbeskrivelser, 
inneholdt de fleste av dem også historiske 
beretninger og beskrivelser av antikviteter/
oldsaker, bautasteiner, inskripsjoner og 
referanser til gamle diplomer og andre 
historiske dokumenter, i tråd med Strøms 
syn på oldsaker ovenfor. I denne sammen-
hengen var også historiske sagn en viktig 
kilde. Dette inkluderte sagn om stavkirker. 
Noen av disse handlet om hvordan stav-
kirkene ble funnet igjen i senere tid, etter 
å ha stått ubrukte etter pestens herjinger, 
eller om hvordan de ble bygget. Blant annet 
Nes, Hemsedal og Hedalen kirker hadde 
slike sagn knyttet til seg. På og ved flere 
stavkirker fantes det også inskripsjoner og 
runesteiner av interesse. En del stavkirker 
kan derfor se ut til å ha vært interessante 
som en del av en det vi kan kalle en histo-
risk-antikvarisk kunnskapstradisjon.

Det kanskje viktigste med de mange 
topografiske tekstene for stavkirkenes del, 
var likevel at de med disse tekstene ble satt 
på papiret som stavkirker. De ble fremhevet 
som noe særegent, som «ældgamle», og 
en del av dem som kunstferdig utformet 
og «merkværdige», altså verdt å merke 
seg – selv om de på denne tiden verken ble 
ansett som verdifulle fortidsminner, eller 
som spesielt norske. Det at stavkirkene ikke 
nødvendigvis ble forstått som noe fortidig, 
selv om de var svært gamle, var i og for seg 
ikke rart, ettersom de i stor grad var bygg 
i bruk og kirkerom man forholdt seg til. 

I tillegg var fortiden på 1700-tallet heller 
ikke fortid slik vi forstår fortid i dag.27 Visse 
forfattere skrev likevel mer enn andre om 
disse bygningene, og noen fremhevet også 
det fortidige ved dem. Én av dem som var 
spesielt opptatt av stavkirkene, var Gerhard 
Schøning (1722–1780) – «Norges første 
historiker», som han gjerne blir kalt.

SCHØNINGS REISE OG STAVKIRKENE 
HAN SÅ
I sin Reise som en deel af Norge i de år 
1773, 1774, 1775 paa Hans Majestæt 
Kongens bekostning er giort og beskreven, 
beskriver Schøning hvordan han, med støtte 
fra kongen i København, skulle gjennom-
føre en reise i Norge, «for der at opsøge 
og samle, hvad endnu kunde være at finde, 
enten den Norske Historie, eller vore Old-
Sager og andre saadanne ting vedkommen-
de».28 Som Anne Eriksen har beskrevet det, 
kan Schøning sies å være en ganske typisk 
representant for en antikvarisk tradisjon der 
blant annet nitidige beskrivelser stod i sen-
trum.29 Men han var også historiker, i den 
forstand at et viktig kildemateriale for ham 
var skrevne tekster. Det vi likevel kanskje 
først og fremst ser i hans reise beskrivelse 
fra Norge, er et blikk ikke bare for histo-
riske opplysninger og oldsaker, men for alt 
som dreier seg om det vi kan kalle arbeid 
og virksomhet, altså produksjon, håndverk 
og utnyttelse av ressurser rundt om kring 
i landet – på mange måter i tråd med både 

27 Dette med fortidsforståelser i overgangen mellom 1700- og 
1800-tallet er et stort tema som jeg ikke går nærmere inn 
på her. Blant annet Myklebust, 1993, Eriksen, 2007 og 
2014, og Christensen 2011 tar utgangspunkt i en overgang 
til en såkalt moderne historieforståelse i sine fremstillinger 
av fortidsminnevernets historie.

28 Schøning, 1778, upag. forord
29 Se f.eks. Eriksen, 2020, kap. 8.
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Kanselliets ønske om statistisk-økonomisk 
kunnskap tidligere i århundret og det 
topografiske kunnskapsprosjektet.

Et godt eksempel på dette er hans beskri-
velser fra Lom (Loom) i Gudbrandsdalen. 
Her var stavkirken det første han gikk for 
å se, fordi denne «havde Anseelse af noget 
usædvanligt». Det første han la merke til da 
han kom inn på kirkegården, var likevel en 
«smukt udhuggen Liigsteen», og i teksten 
beskriver han videre den typen stein de 
brukte til gravstøtter i området, nemlig en 

type «Klæber-steen, indsprængt med hvide 
Qvarts-Aarer». Dette, sier Schøning, «giver 
Steenen en Anseelse af Marmor, men giør 
den utienlig, til Kiøken-Kar og Muring i 
Skaarsteene, da den ei taaler Ild».30 Og etter 
å ha gitt opplysninger om at denne typen 
stein brytes i en dalstrekning sør-vest fra 
prestegården (i Bøverdalen), går han så 
over til beskrivelsen av stavkirken. Denne, 
skriver Schøning,

30 Schøning, 1980, s. 62

Vaage kirke. Tegning av Gerhard Schøning. Fra Schønings Reise giennem en Deel af Norge i de Aar 1773, 1774, 
1775, Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab utgave fra 1979.  Nasjonalbiblioteket.
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 er en meget gammel Træe-Bygning, af 
Stav- eller Reis-Værk, og har, i sin Tiid, 
da den var i Velmagt, vel været en liden, 
men derhos meget næt, artig [her: kunst-
ferdig] bygget og smukt stafferet Kirke, 
som i Bygnings-Maade meget liigner for-
beskrevne Stangviiks Kirke (…) men har 
været meget mindre, end denne. Liigesom 
denne har Looms Kirke været forsynet 
med Træhvælvinger: men man har betaget 
den det meeste af sin Anseelse, ved at 
indlægge, i de seenere Tiider, Lofter saa 
vel over Kirken, som Choret.31 

Her ser vi at Schøning har forståelse for 
at kirken har sett annerledes ut før, og at 
den har vært kunstferdig bygget. Det er 
også verdt å merke seg at Schøning ser at 
loftene er en senere tilsetning, noe Nicolay 
Nicolaysen skulle komme til å oppdage 
i Eidsborg stavkirke mange år senere.32 
Schøning viser dessuten til at kirken har lik-
heter med Stangvik kirke, som han har skre-
vet om tidligere i teksten. Om denne kirken 
står det blant annet: «Efter Ankomsten til 
bemeldte Stangviiks Prestegaard, lagde jeg 
der i sær Mærke til den der staaende, nu om 
Dage rare [her: sjeldne] Kirkes Bygning, 
som kan tiene til at viise de Gamles baade 
Pragt og Kunst, i at bygge, ogsaa af Træe.» 
Han skriver videre at kirken er «af de 
saa kaldte Stav-bygninger», slik som alle 
kirker og uten tvil også mange andre hus i 
«fordum Dage» har vært. Stangvik kirke, 
skriver Schøning så, er «en af de mærkvær-
digste gamle Bygninger nordenfiælds». Det 
er derfor nødvendig å «give en nøiagtig 
Beskrivelse over den, for at give Læserne 

31 Schøning, 1980, s. 57–58
32 Nicolaysen, 1848, 12

et Begreb om de gamles Bygnings-Maade, 
og en Prøve derpaa, saa meget meere, 
som denne Kirke er den eeneste i heele 
Throndhiems Stift, i sit Slags, som vi endnu 
have til overs, fra ret gamle Tiider».33 Videre 
i teksten beskriver han så kirken detaljert, 
delvis også stavkonstruksjonen og måten 
kirken er satt sammen på. 

Schøning var dessuten opptatt av å datere 
kirkene han så, og i teksten viser han til 
levninger fra katolsk kultus, eller mangel 
på slike, når han sier noe om alder på ulike 
kirker. Andre stavkirker han nevner, i tillegg 
til Lom, er kirkene i Vågå, Ringebu og 
Garmo, blant annet. I tillegg skriver han om 
at han på gården Rolstad har funnet stav-
kirkeportaler fra en gammel kirke brukt på 
et av husene: «Her paa Gaarden sees endnu 
de Træe-Stolpe eller Planker, som have 
staaet ved og om Kirke-Dørrene, hvilke ere 
ret smukt udhuggede eller udskaarne, med 
Løvværk, hvori en Drage især sees ind-
slingret, paa samme Maade omtrent, som er 
at see, paa endeel gamle Rune-Steene.»34

Det mest interessante med Schønings 
tilnærming til stavkirkene, er ikke bare at 
han går grundig til verks, men at han også 
eksplisitt beskriver ornamentikken i portalene 
som «smukt udhuggede». Ikke minst er det 
interessant at han ser på stavkirkene som en 
kilde til «de Gamles baade Pragt og Kunst, 
i at bygge». For Schøning var stavkirkene 
antikvarisk interessante i egenskap av å være 
byggekunst. Og her er det viktig å stoppe litt 
opp ved betydningen av «antikvarisk». En 
ting er å snakke generelt om en «antikvarisk 
tradisjon», som jeg har gjort. Men hva 
innebar egentlig det antikvariske, for for 

33 Schøning, 1778, 2. hefte, s. 50
34 Schøning, 1980, s. 107
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eksempel Schøning? Vi tenker gjerne ute-
lukkende på gamle gjenstander når vi hører 
ordet ‘antikvitet’. Men på 1700-tallet i første 
halvdel av 1800-tallet ble begrepet også brukt 
om omtrent det vi i dag kunne kalt kulturhis-
torie. I Holbergordbog, som dekker perioden 
1700–1750, finner man for ‘Antiqvitet’ 
betydninger som «forholdene i ældre tid, 
især oldtiden (…); om studiet af, viden, 
oplysninger om disse forhold», «hvad der er 
skrevet om de gamle tiders forhold, historisk 
fremstilling heraf», og «i flt.: minder el. saker 
stammende fra oldtiden». En del år senere, i 
Hans Ancher Kofods ConversationsLexicon, 
eller Encyclopædisk Haandbog fra 1816, kan 

vi så blant annet lese: «Antiquiteter kalder 
man den fra Historien adskilte Videnskap, 
som fremstiller de gamle Folkeslags poli-
tiske, religiøse, litteraire og huuslige tilstand. 
I sin hele Omfang skulde Antiquiteterne 
indeholde et Malerie af alle Nationer i alle 
Verdensdele.»35 Dette er den samme forståel-
sen vi så i sitatet av Strøm om alderdommens 
levninger. Antikviteter var ikke bare gamle 
saker, og antikviteter var heller ikke nødven-
digvis kilder til de skrevne historiene. I den 
nevnte Sunnmørsbeskrivelsen skriver for 
eksempel Strøm at hans bind 2 inneholder 

35 Kofod, 1816, 110

Prospect af Ringebo fra den Nordre Side. Tegning av Arenzt i H.F. Hiorthøys Topographisk Beskrivelse over 
Gulbransdalen Provstie i Aggershuus Stift i Norge, del 1, fra 1785.  Nasjonalbiblioteket.
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 (…) en Besønderlig eller Topographisk 
Beskrivelse over et hvert Sogn i sær; saa 
at der først gives Underretning om hele 
kaldets Beskaffenhed i Almindelighed, 
og dernæst om et hvert Sogn, og de 
mærkværdige Stæder i Sognene i 
Særdeleshed, hvor intet forbiegaaes, som 
haver nogen Slags Mærkværdighed hos 
sig, enten af Historien og Antiqviteten, 
eller af Physiken og Oeconomien 
(min uth.).36 

«Historien» hos Strøm her, betyr nok 
først og fremst de skrevne historiene – altså 
ting verdt å merke seg som er knyttet til 
hendelser og personer kjente fra sagaene. 
Merkverdigheter «af Antiqviteten» handler 
i større grad om levninger som kan fortelle 
mer om «de gamles» skikk, bruk, kunst(-
ferdighet) og levemåter. Dette er viktig, om 
vi skal forstå de kategoriene stavkirkene 
ble plassert inn i på 1700-tallet – og skulle 
komme til å bli passert inn i utover på 
1800-tallet.

Men det kanskje aller viktigste hos 
Schøning, som mangler hos andre, var et lite 
og tilsynelatende ubetydelig ord, som vi har 
sett i sitatene over. Han skriver at han vil 
«opsøge og samle, hvad endnu kunde være 
at finde» av historiske kilder og oldsaker, 
og Stangvik kirke er den eneste stavkirken 
som «endnu [er] til overs, fra ret gamle 
Tider» (min uth.). Dette impliserer nemlig 
en bevissthet om at denne typen kilder til 
fortidens praksiser kunne forsvinne – og i 
forlengelse av dette, uten at Schøning selv 
sa det eksplisitt, at det dermed måtte gjøres 
et konkret arbeid for å ivareta dem. 

36 Strøm, 1762, «Til Læseren», upag.

INNSAMLING – PÅ PAPIR OG I PRAKSIS 
De første tiårene av 1800-tallet satte man da 
også i gang med en rekke innsamlingspro-
sjekter knyttet til fortidsminner – i Norge 
var det Antiqvitets-Commissionen som 
var først ut, på initiativ fra Selskabet for 
Norges Vel. Kommisjonen var et norsk og 
nasjonalt svar på Oldsagskommissionen i 
Danmark. Listen over ting som var inter-
essante å samle inn, var lang og inkluderte 
alt fra Ligstene, Epitaphier og inskripsjoner 
på offentlige monumenter, bautasteiner, 
klippevegger, runesteiner og primstaver, 
til opplysninger om huler i jorden, sagn, 
hellige kilder, underjordiske ganger, spor 
av vannledninger, samt mynter, urner, 
ringer, smykker, drikkehorn, husgeråd, 
gamle dokumenter og alle former for 
levninger etter katolsk kultus – blant 
annet.37 Innsamlingen grunnet altså i både 
en historisk og en antikvarisk interesse. 
Også Det Kongelige Norske Videnskabers 
Selskab i Trondhjem hadde lenge samlet 
inn opplysninger om lignende objekter, 
men der hadde fokuset i større grad vært 
på såkalte naturalier. Da Bergen Museum 
ble opprettet i 1825, stod også naturalier 
på listen over interessante objekter, i 
tillegg til «Mindesmærker fra Oldtiden» og 
«Konstproducter» – her ser vi altså igjen 
denne interessen for det bearbeidede og 
kunstferdige.38

Det man ser i disse første tiårene av 
1800-tallet, er med andre ord en stadig 

37 Invitasjon med liste over gjenstander kommisjonen ønsket 
ble blant annet trykket i Trondhjems borgerlige Realskoles 
alenepriviligerede AdressecontoirsEfterretninger, 
20.08.1811.

38 «Indbydelse til at oprette Et Musæum og Natualie-Cabinet 
i Bergen». Vedlagt et brev fra W. F. K. Christie til Jens 
Rathke datert 16.05.1825, Nasjonalbibliotekets 
håndskriftsamling, Brevs. 70.
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større interesse for det som på den tiden ofte 
ble kalt «monumenter» og «minnesmerker» 
fra fortiden, eller oldtiden, som de fleste sa. 
Det var vel å merke ikke nødvendigvis noe 
monumentalt ved disse slik vi forstår begre-
pet i dag. «Monument» betød simpelten 
bare «minne», og kunne bety både skriftlige 
dokumenter, bautastener, gravhauger og 
andre ting som kunne si noe om hvordan 
noe hadde forholdt seg i fortiden. Det fantes 
med andre ord allerede på denne tiden en 
interesse for å bevare de av fortidens minner 
som stod i fare for å gå tapt. Dette kan kan-
skje høres ut som noe som henger sammen 
med en såkalt moderne historieforståelse, 
der fortiden var blitt noe annet enn en tenkt 
fremtid, men i starten var det først og fremst 
Danmark man var redd for at skulle ta for 
seg av de norske fortidsminnene – ikke 
tidens tann.39

En moderne historieforståelse gjorde 
seg likevel stadig mer gjeldende utover på 
1800-tallet, men hvordan denne ble uttrykt, 
varierte fra kunnskapsfelt til kunnskapsfelt. 
Når det gjelder innsamling av fortidsminner, 
var dette en periode da minner fra katolsk 
tid etter hvert fikk ny status. Da Rasmus 
Nyerup i København i 1806 publiserte sine 
planer for et Nasjonalmuseum i Danmark, 
foreslo han å ordne objektene kronologisk, 
med hver tidsperiode i et eget rom.40 For 
Nyerup var det slik at oldsaker og andre 
fortidsminner «afgive de bedste Bilag 
til Fremstillelsen af hvert Aarhundredes 
Aand og Culturens Afvexlinger i vort 
Fæderneland».41 Kunnskap om oldsaker, 
altså antikvarisk kunnskap, hadde i stor 
grad tidligere vært knyttet til sted. Som 

39 Bjerke, 2009, s. 111–115
40 Nyerup, 1806
41 Nyerup, 1808, s. LI

vi så hos Strøm, for eksempel, var det en 
tett relasjon mellom oldsaker og natur. 
På 1800-tallet begynner tiden selv å bli 
definerende. For Nyerup i 1808 var det 
ikke lenger bare stedet oldsakene var 
knyttet til, men til tidsepoker, definert av 
en viss «Aand». I en slik sammenheng blir 
også katolsk tid viktig – som et bindeledd 
mellom oldtiden og nåtiden, og dermed ble 
også kirkene fra denne tiden sett på med 
en ny type oppmerksomhet. Nyerup var en 
viktig samarbeidspartner for mange i Norge, 
det samme ble hans «etterfølger» Christian 
Thomsen (1788–1856), som blant annet 
hadde nær kontakt med Rudolf Keyser og 
P.A. Munch.42 Interessen for «Culturens 
Afvexlinger» skulle da også bli viktig for 
historiefaget i Norge i første halvdel av 
1800-tallet. 

Men selv om nye typer kunnskap og 
kom til, var det ikke slik at de topografiske 
arbeidene forsvant på 1800-tallet. Denne 
typen publikasjoner fortsatte både som en 
del av det arbeidet Selskabet for Norges Vel 
satte i gang med, men ikke minst i form av 
statistiker Jens Krafts store flerbindsverk 
TopographiskStatistisk Beskrivelse over 
Kongeriget Norge, der de første bindene 
ble publisert i 1820.43 I dette topografiske 
verket, som er geografisk ordnet og som 
tar for seg alle regioner i Norge, har Kraft 
egne kapitler om kirkene i hvert distrikt. 
Statistisk-økonomisk kunnskap ble i mange 
tilfeller utdatert, så Kraft samlet selv inn 
mange av opplysningene. Informasjonen 
han presenterte om hver enkelt kirke, var 
likevel i stor grad av samme type som 
i de tidligere topografiske tekstene. De 

42 Daae, 1861; Andersen 1960, s. 77
43 Kraft, 1820–1835
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spesifikke opplysningene knyttet til stavkir-
ker, handlet i stor grad om hvordan de var 
tilvirket, hvordan de så ut og hvilken stand 
de var i. Og historisk-antikvarisk kunnskap, 
kunne gjenbrukes. Det Kraft skriver om 
oldsaker, bautasteiner, innskrifter og annet, 
har han stort sett hentet fra 1700-tallets 
topografiske utgivelser. Dette var en type 
litteratur han hadde god oversikt over, etter 
å ha gitt ut et forfatterleksikon for Danmark, 
Norge og Island, sammen med Rasmus 
Nyerup i årene 1818–1820.44 

Det som er mest interessant i Krafts 
verk, er imidlertid at han har egne kapit-
ler for denne typen kunnskap, samlet i 
underkapitler med tittelen «Minder fra 
Oldtiden». I bindet om Bratsberg amt finnes 
også et eget avsnitt som har overskriften: 
«Kirkebygninger, der udmærke sig ved 
Ælde og særegen Form», og her har Heddal 
(Hitterdal) kirke fått plass, «mærkelig 
ved sin ældgamle Bygningsmaade». Kraft 
skriver også at «[a]f en med denne lignende 
særegen Form ere endvidere Gransherreds 
Kirke i Hjerdals Præstegjeld, Eidsborgs og 
Ødefjelds Kirker i Laurdals Præstegjeld, 
og Skafse Kirke i Moe Præstegjeld, 
lutter Reisværks-Bygninger».45 I Krafts 
Topografisk-statistiske beskrivelser ble med 
andre ord alle stavkirker og beskrivelsene av 
dem – noen korte, andre lengre – samlet i ett 
og samme verk, og noen av stavkirkene ble 
altså plassert i kategorien «Oldtidsminde». 
Det stavkirkene ikke ble forstått å være på 
denne tiden, var utrydningstruet. I motset-
ning til oldsaker og andre lett forflyttelige 
ting, kunne ikke stavkirkene selges eller tas 
med til for eksempel Danmark. Tvert i mot 

44 Kraft og Nyerup, 1818–1820
45 Kraft, 1824, s. 124

var mange av dem i bruk, selv om flere av 
dem var i dårlig stand. At man ikke tidlig 
på 1800-tallet var mer oppmerksomme på 
verdien av å dokumentere stavkirkene, selv 
om man forstod dem som historiske monu-
menter, kan i alle fall delvis ha vært fordi 
man ikke så det som nødvendig å gjøre en 
ekstra innsats for å ta vare på dem – de stod 
jo der. Men dette skulle snart forandre seg.

ANDREAS FAYE OG KIRKENE
Den topografiske litteraturen fikk ettervirk-
ninger også andre steder. I 1839 publiserte 
presten Andreas Faye (1802–1869) artikke-
len «De norske kirker» i SkillingMagazin 
(nr. 42). Denne artikkelen var egentlig 
skrevet tre år tidligere, og den var et resultat 
av en brevveksling mellom Faye og J.C. 
Dahl, der Dahl ba Faye om «nogle histo-
riske bemærkninger» om noen av «Norges 
gamle Bygninger». Dette betød ikke bare 
stavkirker, men også middelalderkirker i 
stein, samt ruiner. Dahls plan var å bruke 
«bemerkningene» i et verk som skulle bidra 
til «Grandskningen om» en rekke bygninger 
fra middelalderen i Norge.46 I artikkelen om 
de norske kirkene er det tydelig at Faye har 
gjort grundige undersøkelser, også histo-
riske. Om han gjorde disse konkrete under-
søkelsene før han var i kontakt med Dahl, 
er uvisst. Men det vi vet er at han tegnet 
blant annet Gåra (Gaarder/Gaara) kirke 
da han var på vandring gjennom Vestfolk 
og Telemark allerede i 1824.47 Denne 
kirken publiserte han senere en artikkel om 

46 Brev fra Dahl til Faye, 30.08.1835 og 16.05.1836. 
Riksarkivet, PA15/F/Fi/L0034/0004/

47 Det finnes blant annet en tegning av «Gaarder Kirke i 
Nedretellemarken», datert 1. august 1824, i Fayes 
reisedagbok «En Mindekrans fra svundne Dage» (privat 
eie). Takk til Jan Faye Braadland som gjorde meg 
oppmerksom på dette.
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Faksimile av første side av Andreas Fayes tekst om Gåra kirke i Bø, Skilling-Magazin nr. 75, 1836. 
Google Books/Hathi Trust Digital Library.
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i SkillingMagazin (nr. 23, 1836), og han 
sendte også denne artikkelen til J.C. Dahl.

Faye innleder artikkelen om de norske 
kirkene med en referanse til sagaenes 
beskrivelser av hedenske gudshus, og han er 
svært opptatt av de skrevne historiene. Men 
mye av det han skriver lyder kjent også for 
den som har lest 1700-tallets topografiske 
litteratur, eller Krafts Norgesbeskrivelse. 
Det Faye skriver om Borgund er i stor grad 
det samme som Kraft skriver:

 Blandt Landets mærkelige Stavekirker 
og som Sidestykker til Hitterdals fortjene 
at nævnes Hurums ældgamle Kirke 
i Valders, der ligner den meget, og 
Borgunds Kirke i Leirdal, inderst i Sogn. 
Denne sidste adskiller sig fra de andre 
derved, at den Svalegang, som omgiver 
Kirken, ikke staaer i Forbindelse med 
samme, hvorved Kirken faaer Udseende 
af at være større end den virkelig er. 
Borgunds Kirke er desuden forsynet 
med smaa Taarnspidser, de saakaldte 
«Dragehoveder», som giver den et høist 
besynderligt Udseende.48

Faye har riktignok få referanser i tekstene 
sine, men i arkivmaterialet etter ham finnes 
det som må være forarbeidet og kladder 
til teksten om Norges kirker. Her har Faye 
samlet flere sider med opplysninger om 
ulike middelalderkirker, og mange steder 
står det noen tall ved siden av opplysning-
ene. Sammenligner man Fayes opplysninger 
og tilhørende tall med sidetall i ulike bind 
av Krafts topografisk-statistiske verk, viser 
det seg at alle Fayes tall er henvisninger til 

48 Manuskript av Andreas Faye, «De norske kirker». 
Universitetet i Bergens spesialsamlinger, Ms. 539 L01.

denne utgivelsen. Kraft hadde som nevnt 
hentet de fleste av sine opplysninger fra tid-
ligere beskrivelser, og Fayes viktigste kilde 
til kunnskap om landets gamle kirke bygg, 
var dermed topografenes arbeider. Det å ta 
utgangspunkt i tidligere publiserte tekster 
og upubliserte manuskripter uten selv å ha 
gjort egne undersøkelser av bygninger og 
objekter, var vanlig praksis – som vi også 
så det hos Kraft. Slike utsagn, bygget på 
annenhånds kunnskap, hadde en annen verdi 
enn for eksempel Schønings førstehånds-
kunnskap om bygninger han besøkte.49 Faye 
tilførte likevel offentligheten noe nytt. Han 
gav ikke bare opplysninger om enkeltkirker, 
men presenterte i tillegg mer syntetiserende 
kunnskap om kirkene. Stavkirkene – de 
«mærkeligste» av trekirk ene – skriver han at

 udentvivl [ere] eiendommelige for Norge 
og ofte af et høist mærkværdigt Udseende. 
De ældste og fleste Trækirker hørte uden-
tvivl til dette Slags Kirker, som alt mere 
og mere fortrænges og ombyttes med de 
moderne ottekantede. For Tiden findes de 
med faa Undtagelser kun i Landets indre 
Fjelddistrikter, som f.Ex i Thellemarken, 
Gudbrandsdalen, og fornemmelig i 
Sogn.50

I tillegg ramser han opp og skriver både 
mer og mindre om en hel rekke av stav-
kirker, mange av dem som ennå står i dag, 
men også flere som nå er revet. Dessuten 
presenterer Faye nærmest et «bevaringspro-
gram». Han sier i et brev til J.C. Dahl at han 

49 Her kan det være verdt å nevne at mye av den topografiske 
litteraturen også har spilt en viktig rolle som kulturhistorisk 
kildemateriale i senere tid. 

50 Manuskript av Andreas Faye, «De norske kirker». 
Universitetsbiblioteket i Bergens spesialsamlinger, Ms. 539 
L01.
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deler Dahls «Beskuelser om Oltidslevninger 
[sic] og deres Bevarelse», og i artikkelen 
om Gåra kirke skriver Faye:

 At faae de gamle Kirker og de ældste og 
mærkeligste Bygninger og Dragter afteg-
nede og beskrevne, Sagn, Viser, Skikke 
og Sædvaner optegnede, inden de ganske 
forsvinde vilde være et fortjenstefuldt 
Arbeide, og tillige at faae de Oltidsminder 
af en varigere Art som endnu findes, 
fredede, var en værdig Gjenstand for 
Oltidsvenners og Museers forenede 
Bestræbelser.51

Det er ikke entydig hos Faye, om han 
faktisk mener at middelalderkirkene skal 
bevares der de står. Som vi ser, sier han at 
«de gamle Kirker» bør avtegnes og beskri-
ves, mens oldtidsminner «av en varigere 
art» bør fredes. Det kan se ut til at han med 
det mener for eksempel bautasteiner og 
gravhauger. På dette tidspunktet var det å 
bevare noe utelukkende på papiret ofte sett 
på som en tilfredsstillende løsning,52 men 
det er helt klart at han ønsker å dokumentere 
og bevare for ettertiden opplysninger om 
landets fortidsminner, også stavkirkene. 
For nå begynte man å se dem forsvinne, til 
fordel for nye og moderne kirkebygg.53

DET KUNSTNERISKE BLIKKET
Selv om det de første tiårene av 1800-tallet 
altså fantes en interesse for å ta vare på 
minner fra fortiden, var det ikke nødven-
digvis slik at det betød at man gjorde noe 
utover det å dokumentere dem. Særlig 
gjaldt det selvfølgelig bygninger og ting 

51 Faye, 1836, s. 178
52 Choay, 2001, 50–51
53 Eldal, 2002

som ikke lett kunne flyttes på. Men på 
papiret kunne alt samles inn – og Flintoes 
tegninger av Heddal stavkirke havnet 
nettopp i Samlinger til det norske Folks 
Sprog og Historie. Dette var riktignok først 
i 1834, som sagt. I innsamlingsarbeidet 
til Antiqvitets-Commissionen og Bergens 
Museum var ikke stavkirker eller andre 
middelalderkirker en type objekter som stod 
i fokus, men særlig i 1820-årene ser man en 
økning i innsamlede opplysninger om disse 
bygningene, mest i Bergensmiljøet. Her var 
biskop Jakob Neumann (1772–1848), stift-
samtmann W. F. K. Christie (1778–1849) og 
dennes bror, tollkasserer Werner H. Christie 
(1785–1872) noen av de viktige aktørene. 
I Telemark tegnet dessuten presten Simon 
Olaus Wolff (1796–1859) flere tegninger 
av stavkirker allerede i 1820-årene.54 Og 
i arkivet etter prospektmaleren Catharina 
Hermine Kølle, finnes også en liten (rik-
tignok udatert) blyanttegning av Borgund 
stavkirke.55 Flere stavkirker har dessuten 
en fremtredende plass i hennes prospekt-
malerier fra 1830-årene.

Flintoes tegninger av og tekst om Heddal 
stavkirke skiller seg likevel ut fra tidligere 
tegninger og tekster om stavkirker. Her 
presenterer Flintoe kirken ikke bare som et 
malerisk motiv, eller som del av et prospekt, 
men som bygningskunst – arkitektur. I et 
brev fra Flintoe til Gregers Fougner Lundh, 
kommer det frem at det er Lundh som 
har oppmodet Flintoe til å sende inn «en 
liden Skisse af Hitterdals (Rygina) Kirke». 
Flintoe skriver i brevet noen antakelser om 

54 Tegningene er digitaliserte og tilgjengelige på 
digitaltmuseum.no, gjennom Norsk Folkemuseum. 
Inventarnr. NF.01583-284; NF.01583-126; NF.01583-089; 
NF.01583-090.

55 Catharine H. Kølles malerisamling. Universitetsbiblioteket 
i Bergens spesialsamlinger, Marcus.



105FORTIDSMINNEFORENINGEN  ÅRBOK 2021

kirken. I teksten som blir publisert, står 
det som nevnt at kirken er i «gammel tysk 
stil», men i brevet til Lundh skriver Flintoe 
at Heddal kirke «vistnok rigtigst» kan bli 
forstått som 

 Sachsisk Bygningskunst da vore 
Sprogbeslegtede Folk, og rimeligvis ikke 
ubekjendte i Norge i de første Christne 
Tider ved Kirkebygninger, som da 
vare Nordmændene ubekjendte og som 
Præsterne nok heller ønskede i en egen 
Stiil, end at de skulle smage af de heden-
ske Hof. En Deel Præster vare formodent-
lig endog Sachsisce, hvad endten de kom 
fra England eller Tydskland.56

56 Brev fra Flintoe til Lundh, 13.08.1834, 
Nasjonalbibliotekets håndskriftsamling, Brevs. 443

Her ser vi igjen at stavkirkene ikke ble 
forstått som egentlig norske. Flintoe er inter-
essert i å finne ut hva stavkirkene «engang 
have været», og for Flintoe innebærer det 
først og fremst å plassere dem geografisk, 
heller enn historisk. I brevet til Lundh 
understreker han at det ikke var uvanlig 
med «fremmede Bygmestere» i Norge, noe 
det er mulig å se spor av i bygninger fra 
forskjellige tider: «Trondhjems Domkirke, 
Dale Kirke i Lyster, Urlands, Ullensvangs 
og flere Steenkirker, hvis Dør og Vindues 
Indfatninger ere i en saa reen gothisk Stiil 
hugne at de vidner om en Arbeider fra de 
Steder hvor den Byggeart havde hjemme». 
Heddal kirke, skriver han, er likevel ikke 
nødvendigvis bygget av en slik «fremmed» 
byggmester, «men den eller de der vare 
Modeller til denne Byggemaade, og det 

Ål gamle kirke. Tegning av Simon Olaus Wolff, 1820-årene. 
Foto: Jenny Arnesen. Norsk Folkemuseum.
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Prospect fra Gaarden Tryte i Viig. Katharine Hermine Kølle, ca. 1835. 
Foto: Svein Skare. Universitetsbiblioteket i Bergens spesialsamlinger, Marcus.
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just fordi dennes Sirater ikke røbe nogen 
Kunstfærdighed men simpel Efterabelse».57 
Når Henning Alsvik i sin bok om Flintoe 
skriver at Flintoe har «lite til overs for» 
skurden på stavkirken i Heddal, er det ikke 
fordi Flintoe ikke forstår at treskurden på 
de norske kirkene kan ha verdi – den var 
bare ikke utført like mesterlig på Heddal 
stavkirke som for eksempel Urnes eller 

57 Brev fra Flintoe til Lundh, 13.08.1834

andre stavkirker.58 Og når det kommer til det 
«gamle tyske», skriver Flintoe: 

 Det er endog ikke saa urimeligt at antaa 
denne Byggemaade som moder til den 
senere saa fuldendte Gothiske – De 
mangfoldige spidse Gavle og Taarne, det 
opadstræbende i de høie og smale Døre, 
det lodret staaende Material i Væggene, 
og Indfatninger der ere en Mellomting 

58 Alsvik, 1940, s. 69

Liten tegning av Borgunds kirke i Catharine H. Kølles malerisamling. 
Foto: Svein Skare. Universitetsbiblioteket i Bergens spesialsamlinger, Marcus (ubm-bf-diby-000539).
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imellem Pillar og Listværk med en Slags 
Kapitæler, især de mindre Bueaabninger 
giver den Lighed med den gothiske.59

Det er med andre ord ikke bare sted det 
handler om – stil handler også om utvikling 
i tid. Det «forgotiske», altså «gammel tydsk 
stiil», var for Flintoe og hans samtidige 
mer eller mindre en betegnelse for det vi 
i dag vil kalle romansk stil. Flintoes bruk 
av stilhistoriske termer for å beskrive ulike 
bygningselementer ved kirkene, var ikke 
noe man så i de mer topografisk orienterte 
tekstene. I den korte teksten i Samlinger, 
som ser ut til å ha blitt skrevet av Lundh 
med utgangspunkt i Flintoes opplysninger 
i brevet, kan vi faktisk se at dette også ble 
oppfattet som et «brudd» i forståelsen av 
stavkirkene. Lundh har nemlig tatt med en 
tidligere beskrivelse av Heddal stavkirke, 
skrevet av sogneprest Johannes Krøger 
(1753–1830). Krøger hadde inkludert 
opplysninger om kirken i en topografisk 
beskrivelse over Heddal prestegjeld, og 
fremstillingsformen var da også slik man 
typisk finner den i topografiske beskrivelser:

 Hovedkirken er en Stavebygning, hvil-
ende paa 46 Mastetræer af forskjellige 
Høide og af 4 til 8 Fods Omkreds. Den 
har fem forskjellige Etager trappeviis 
nedenfra, og ved de mange paa samme 
anbragte Gavle og Hjørner har den 65 
forskjellige Tage eller Tagskurer, alle 
tækkede med temmelig symmetrisk 
tilnaglede Furuspaaner af en Tverhaands 
Længde og Brede. Fra Grunden til 
Kirketaarnets Høieste er 94 Fod. Udentil 
er Kirken omgiven af en tækket Gang, 

59 Brev fra Flintoe til Lundh, 13.08.1834

Munkegangen kaldet. Dens Ælde vides 
ikke; men den har forhen været større og 
anseeligere, og skal have havt ni Taarne, 
hvoraf nu kun tre ere tilbake.60

Lundh skriver så at Krøger «rimeligviis 
har været en i Bygningskonst mindre indviet 
Mand», og at man derfor ikke vil «undres 
over de Uoverensstemmelser» som finnes 
mellom Flintoes og Krøgers opplysninger.61 
Flintoe, med andre ord, fremstilles dermed 
som nettopp en i bygningskunsten innviet 
mann. Her er det viktig å huske på at 
bygningskunst på denne tiden ble forstått 
i sammenheng med et mer generelt kunst-
begrep, der arkitekturen ikke nødvendigvis 
var skilt ut som et eget felt, heller ikke 
historiografisk. 

En annen som ble forstått som en i 
bygningskunsten innviet mann, var ikke 
overraskende J.C Dahl. Og da Dahl la i 
vei på sin første Norgesreise i 1826, hadde 
Gerhard Munthe på Ytre Kroken i Sogn 
lagt opp reiseruten, sammen med nettopp 
Flintoe. De har åpenbart tenkt at stavkirkene 
var noe som ville interessere kunstneren 
Dahl, for i ruten Munthe har skissert opp, 
står det blant annet: «Lombs Hoved kirke har 
et yderst mærkeligt Udseende, med mang-
foldige Udbygninger og Horne, bedækket 
med Spon og er mange hundrede Aar gam-
mel. (Hitterdals Kirke i Tellemarken).»62 

Men hva betød det egentlig å være 
en i bygningskunsten innviet mann på 
denne tiden? Og hva hadde det å si for 
synet på stavkirkene som fortidsminner? 
Kunsthistoriens – og dermed arkitekturhis-
toriens – utvikling og betydning de første 

60 Flintoe, 1834, s. 613
61 Flintoe, 1834, s. 613
62 Arkiv etter J.C. Dahl. Nasjonalbiblioteket, Ms.fol. 1882:1
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tiårene av 1800-tallet er en artikkel, for 
ikke å si bok, i seg selv.63 Men det som kort 
fortalt skjedde, var at både stilbegrepet 
og de estetiske idealene endret seg. Det 
klassisistiske kunstsynet ble utfordret av 
en interesse for det nasjonale og særegene, 
og for opprinnelser og utviklinger. Dette 
innebar også en ny interesse for det gotiske. 
Men det gotiske ble ikke utelukkende 
forstått i et ikke-klassisistisk perspektiv, 
faktisk skjer det en slags gradvis overgang, 
der man på starten av 1800-tallet så en 
samtidig interesse for det klassiske og det 
gotiske.64 Det gotiske hadde inntil slutten av 
1700- tallet blitt sett på som groteskt og bar-
barisk, men på denne tiden skjer det altså et 
skifte. Ikke bare begynner man å bruke stil-
betegnelser som gotisk, for-gotisk, bysantisk 
og lignende for å beskrive bygninger, men 
det gotiske ble etter hvert også forstått som 
et symbol på blant annet noe opphøyet 
og en oppadstrebende religiøs ånd, for så 
senere å bli koblet til hver enkelt nasjons 
kulturelle opprinnelse og Afvexlinger. Disse 
skiftende estetiske idealene og utviklingen 
av et stilbegrep som i større grad åpnet opp 
for en tanke om utvikling, og ikke minst en 
tanke om sammenhengen mellom stil og 
tid, og stil og sted, fikk stor betydning for 
forståelsen av stavkirkene.

BISKOP NEUMANN OG 
BORGUND STAVKIRKE
Biskop Neumann i Bergen, en av dem som 
var med å starte Bergen Museum i 1825, 
fremviser i sine reisebeskrivelser og histo-
risk-topografiske tekster et ypperlig eksem-
pel på hvordan skiftende kunstperspektiver 

63 To som har skrevet om kunsthistoriefaget i Norge er Meyer, 
1983 og Guleng, 2002.

64 Kruft, 1994, s. 290

hadde noe å si for synet på middelalderens 
trekirker som bygningskunst. Miljøet i 
Bergen var ikke bare preget av fortidsin-
teresse – flere i kretsen rundt museet hadde 
også en stor interesse for kunst, blant annet 
Lyder Sagen, som også var en av dem som 
hadde vært med å få J.C. Dahl ut i Europa 
for å ta en kunstutdannelse. Neumann hadde 
på sin side en imponerende kunstsamling.65 
I 1824 var han, som sitt søskenbarn kjøp-
mann Gustav Peter Blom (1785–1869), 
på reise i Sogn. Begge skrev de reise-
beskrivelser, eller «historisk- antikvariske 
bemerkninger» fra reisene, som ble 
publisert både i Budstikken og senere andre 
steder. Budstikken var på dette tidspunktet 
et ukeblad med «statistisk-økonomisk» 
innhold, men det utelukket ikke et historisk 
og antikvarisk perspektiv – noe som gir 
mening om man forstår Budstikken i for-
lengelse av den topografiske tradisjonen.66 
I sine bemerkninger fra reisen i Sogn i 1824 
uttrykker Neumann begeistring for Urnes 
stavkirke. Han er opptatt av sagnet om 
Habor og Signe, som etter sigende er knyttet 
til stedet der, men han beskriver også 
kirken. Denne, skriver han, «henhører til 
den ældre Tids meget mærkelige Bygninger. 
Det er en liden Stavekirke, ziret udvendig 
med Søiler af Træ, prydede med Snitsverk 
og phantastisk udskaarne Figurer». Den har 
videre en «Portik foran sig, nu forvandlet til 
et Vaabehuus, med en lignende Collonade af 
udskaarne Træsøiler. En dobbelt Colonnade 
af samme Slags bærer inden i Kirkens 
Skib». Og på «Capitælerne» vet Neumann 
ikke hva han mest skal beundre – «enten 
det møisommelige med Flid udførte 

65 Schwach, 1848, s. 47
66 Bjordal, 2021, kap. 2–3
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Billedhugger-Arbeide, eller det vidunderlige 
tøileløse Phantasiespil».67 Her er det ingen 
tvil om at han verdsetter utskjæringene, og 
vi ser at han merker seg at billedhugger-
arbeidet er forseggjort.

Dette betyr imidlertid ikke at han verd-
setter alle stavkirker som sådan. I Vik i 

67 Neumann, 1824, s. 556

Sogn beundrer Neumann Hove (Hof) kirke, 
altså en middelalderkirke i stein, som ifølge 
Neumann er bygget i en stil som «vidner om 
høi Sands for den rene og ædle Architectur». 
Mellom skipet og koret beskriver Neumann 
en «saare veldannet Klæbersteens Bue, 
ikke gothisk, men græsk: og saadanne ere 
ogsaa Kirkens tvende Dørbuer, der hvile på 
ziirlige Colonner med skjønt udarbeidede 

Liten tegning av Borgunds kirke i arkivet etter Lyder Sagen. 
Universitetsbiblioteket i Bergens spesialsamlinger, Marcus (Ms 0190a).
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Capiteler og Fodstyker». Nabokirken 
Hopperstad, derimot, har han ikke like mye 
til overs for. Kirken, skriver Neumann, ser 
ut til å ha vært bygget etter «Pragtkirken» 
Hove, men Hopperstad kirke «er af Træ, 
og Efterligningen af hine skjønne Buer og 
Capitæler er grotesk». Døbefonten derimot, 
«med de lyse levende Malerier under dens 
Kuppel og Munkeskriftene der omkring, 
er en ganske interessant Levning fra den 
catholske Cultus».68 Begeistringen for 
Urnes kirke og ornamentikken der antyder 
at Neumann så verdien av kunstferdig 
utformet treskurd, men at et i stor grad 
klassisistisk stilideal, som på denne tiden 
også så på stein som det riktige bygge-
materialet for kirkearkitektur, gjorde at 
Hopperstad stavkirke ikke automatisk ble 
ansett som verdifull byggekunst.69 Det vi 
også ser, er at et estetiserende stilvokabular 
ble brukt på kirkene, men at det altså først 
og fremst var steinkirkene som ble forstått 
estetisk. Likevel var det dette estetiserende 
blikket som hadde betydning for hvordan 
stavkirkene ble forstått som byggverk – men 
altså ikke treskurden. Her ser Neumann 
forseggjort kunsthåndverk, som dermed ser 
ut til å ha en form for antikvarisk interesse, 
eller kunstarkeologisk, som vi kanskje 
ville sagt i dag. Som Leif Anker viser i sin 
forskningsoversikt over stavkirkene, skulle 
også stavkirkeforskningen fra Nicolay 
Nicolaysen og fremover dele seg inn i i 
hovedsak to spor, med en interesse for 
treskurden på den ene siden og en interesse 
for selve bygningskonstruksjonen på den 
andre.70

68 Neumann, 1824, s. 411
69 Se Bjordal, 2021, kap. 3.3.2 for mer om Neumanns syn på 

disse kirkene.
70 Anker, 2016, s. 137

Men Neumann skulle komme til å skrive 
mer om stavkirker. Noen år etter at teksten i 
Budstikken ble publisert, holdt Neumann et 
foredrag ved Bergen Museum, et foredrag 
som ble beskrevet som et «supplement» 
til hans tidligere reisebeskrivelse fra Sogn. 
Manuskriptet til foredraget finnes ved 
Universitetsbiblioteket i Bergen, og her 
nevner han flere av stavkirkene i Sogn. For 
vår del er det særlig det han skriver om 
Borgund stavkirke i Lærdal (Leirdal) som er 
interessant. Han skriver blant annet:

 Leirdals største Mærkværdighed bliver 
imidlertid Borgunds Kirke. For dens 
Ælde finder jeg intet Datum, men 
dens mærkelige og høistusædvanlige 
Bygningsmaade synes at henføre den til 
de ældste blant Stavekirkerne. Kun een 
Kirke i Norge, saavidt jeg veed, ligner den 
i Architectur, og det er Hitterdals Kirke i 
Nedre-Tellemarken.71

Videre skriver han også at kirken «er nu 
af Ælde saa skrøbelig, at den formodentlig 
ikke kan blive staaende i ret mange Aar. Det 
vilde derfor være af antikvarisk Vigtghed 
at faae [betimelig] en nøiagtig Tegning af 
den fra alle Sider».72 I 1831 er det altså for 
Neumann viktig å få dokumentert denne 
«høystusedvanlige» bygningsmåten, og han 
sammenligner Borgund med stavkirken i 
Heddal – som han riktignok bare ser ut til 
kjenne fra tegninger. Vi skal også merke 
oss at han påpeker at Borgund ser ut til å 
være en av de eldste av stavkirkene, noe 
som impliserer at han ikke bare forstod 

71 I Jacob Neumann, «Opuscula. En samling optegnelser av 
biskop Neumann av historisk-antikvarisk indhold.» 
Universitetsbiblioteket i Bergens spesialsamlinger, Ms. 4.

72 Neumann, «Opuscula»
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stavkirkene som «ældgamle» og katolske, 
men som bygninger bygget til forskjellige 
tider. Dette åpnet opp for en tanke om 
utvikling. 

Men det som kanskje er mer interessant, 
er å se hva Neumann skrev bare fire år 
etter, da hans «Supplementer» kom på 
trykk i Urda, et tidsskrift utgitt av Bergens 
museum. Her er nemlig teksten om Borgund 
utvidet en hel del, selv om artikkelen tilsy-
nelatende er basert på notater fra foredraget. 
Det er tydelig at Borgund kirke nylig hadde 
gjennomgått en omfattende reparasjon, og 
Neumann skriver blant annet at kirken nå i 
«sin Art og i sin Bygningsmaade» er «saa 
mærkelig, at man maa glæde sig over, at 
den nu, omhyggelig istandsat, kan maaskee 
fremdeles trodse et halvt Sekels ødelæg-
gende Indvirkning». Så vidt Neumann vet 
er det «ingen Kirke i Norge med hvilken 
den i Henseende til Bygningsmaaden kan 
sammenlignes, uden med Hitterdals Kirke 
i Bradsberg Amt, og tildeels med Vigørs 
Kirke i Hardanger, samt med Stedje Kirke 
i Sogn».73 Neumann viser også til Flintoes 
tegninger og tekst i Samlinger til det Norske 
Folks Sprog og Historie. Heddal stavkirke 
ser ut til å være større enn Borgund, skriver 
Neumann, «men hvad det Ydre angaaer i 
Ziirlighed og Kunst, da staaer hiin, efter 
hvad jeg kan skjønne, tilbage for denne». 
For, mener Neumann, Borgund kirkes

 af gjennembrudt Snitsværk bestaaende 
Tagfjøl med de mange phantastiske 
saakaldte Dragehoveder eller Fløie paa, 
dens i Træe skjønt udskaarne Gesimser, 
dens decorerede Portaler, dens i en Række 
af Buer fortløbende ydre Omgange, dens 

73 Neumann, 1835, s. 150

runde Chor, og fremfor Alt den deilige 
med Træspaaner i Skiferform belagte 
Kuppel, der hæver sig over dette, gjør den 
til et Vidunder af Middelalderens Smag.74 
(Min uth.).

Her ser vi altså hvordan Neumann gradvis 
utdyper sin beskrivelse av Borgund på måter 
som kan tyde på at han også har utdypet sin 
kunnskap om middelalderarkitektur, og man 
kan jo spekulere i hva som har skjedd.75 
Én ting som har skjedd, er at Neumann har 
vært på reise i blant annet Tyskland, og at 
han sannsynligvis har blitt påvirket både 
av tidens kunst- og arkitektursyn og av de 
bygningene han har sett. Det kan selvfølge-
lig også være at Neumann har blitt påvirket 
av J.C. Dahl, som var på Norgesreise i 
1834, men det er uvisst. Det vi i alle fall 
ser, er at Borgund kirke på dette tidspunktet 
for Neumann var blitt en bygning som 
han ønsket å bevare, både på papir og i 
praksis. Stavkirken ble heller ikke bare 
nøkternt beskrevet eller forstått som «mærk-
værdig», men faktisk som et vidunder av 
Middelalderens smak! 

Det var ikke bare stilbegrepet og for-
ståelsen av det gotiske, det særegne og av 
middelalderen som nasjonens historiske 
høydepunkt som endret seg de første tiårene 
av 1800-tallet. I tysk arkitekturdebatt, det 
vil si blant annet i debatter om hvordan man 
skulle skape en arkitektur som tilfredsstilte 
«tidens fordringer», begynte man nå å 
få en ny og stor interesse for treet som 
bygningsmateriale, og ikke minst oppstod 
det på denne tiden også en interesse for 
nord-Europas arkitektur. For med et nytt 

74 Neumann, 1835, s. 151
75 Se Bjordal, 2021, s. 156–167 for en mer omfattende 

presentasjon av Neumanns synspunkter.
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blikk på middelalderarkitekturen, var det 
ikke lenger bare sør-Europas arkitektur som 
var interessant.76 Dette kan også være med 
på å forklare hvorfor stavkirkene nå ble 
møtt med en fornyet interesse, på linje med 
middelalderkirkene i stein. Og én av dem 
som befant seg midt i tyske arkitekturdebat-
ter og dermed også – gitt datidens kunst-
historieforståelse – debatter om historie, 
fortidsminner, kunst- og kulturhistorie 
generelt, var nettopp J.C. Dahl.

J.C. DAHLS BLIKK PÅ STAVKIRKENE
J.C. Dahls Denkmale og Dahls syn på både 
stavkirker og andre fortidsminner krever 
også nærmest en artikkel i seg selv – selv 
om Einar Wexelsen som tidligere nevnt har 
skrevet en grundig avhandling om Dahls 
rolle i utviklingen av et fortidsminnevern 
i Norge.77 Wexelsen skriver imidlertid 
ikke utdypende om selve Denkmale, men 
i min avhandling går jeg tett på både 
Dahls stavkirkeverk, flere av Dahls notater 
knyttet til arbeidet med teksten, og ikke 
minst resepsjonen av verket. Jeg viser der 
hvordan Denkmale, med tegningene av F. 
W. Schiertz, må forstås som en tekst som 
passer utmerket inn i samtidens kunsthisto-
riske diskusjoner – diskusjoner som hadde 
en ganske annen form og et annet innhold 
enn det vi forbinder med kunsthistoriske 
diskusjoner i dag. Forordet til Denkmale 
er skrevet av Dahl med god hjelp fra den 
tyske kunsthistorikeren Carl Friedrich 
von Rumohr (1785–1843).78 Rumohr var 
en av de som på denne tiden var spesielt 
opptatt av tre som byggemateriale, som 
en følge av 1830-årenes ide om såkalt 

76 Herrmann, 1992; Hvattum, 2019; Hvattum, 2017
77 Wexelsen, 1973
78 Wexelsen, 1973, s. 81; Aubert, 1920, s. 218

«materialverisme» i arkitekturen, altså 
tanken om at «materialets natur» er det 
som skal bestemme formene.79 En annen 
viktig kunsthistoriker på denne tiden var 
Franz Kugler (1808–1858), som skrev flere 
artikler om både kunstteori og -historie, som 
var redaktør for tidsskriftet Museum. Blätter 
für bildende Kunst, og som ikke minst 
var den første til å publisere en allmenn 
Handbuch der Kunstgeschichte fra 1842 
og fremover – en kunsthistorie der Dahl og 
Schiertz’ stavkirker også fikk plass.80 Kugler 
var i det hele tatt interessert både i Dahls 
og andres arbeid med stavkirker. Senere 
skulle han også komme til å skrive artikler 
om Fortidsminneforeningen og dens arbeid i 
tyske Kunstblatt.81

Det er svært sannsynlig at Dahl kjente til 
Kuglers arbeider. Dahl var på denne tiden 
en internasjonalt kjent kunstner, og han 
hadde vært professor ved kunstakademiet 
i Dresden siden 1824. Han var derfor en 
aktiv deltaker i og oppdatert samtidens 
kunsthistoriske/-faglige diskusjoner. I 1834 
publiserte Kugler blant annet en artikkel 
med tittelen «Ueber den Kirchenbau und 
seine Bedeutung für unsere Zeit», altså 
«Kirkebygging og dennes betydning for vår 
tid».82 I tillegg hadde Kugler i 1830-årene 
skrevet en avhandling om middelalderske 
bokillustrasjoner, noe han også skulle 
publisere flere tekster om senere. Man kan 
lure på hvorfor det er relevant for Dahls 
syn på stavkirkene, men Kuglers arbeid 
hadde stor betydning for forståelsen av 
middelalderens bildekunst mer generelt. 
Når Dahl i Denkmale skriver om noen 

79 Eldal, 1997, s. 14
80 Kugler, 1842, s. 479
81 Kugler, 1845; Kugler, 1856
82 Kugler, 1834
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kapiteler i Heddal kirke at de «erindre om 
de gamle Motiver og Forziringer af Carl den 
Skaldedes Bibel fra det 9de Aarhundrede 
og lignende Ornamenter paa gamle græske 
Manuscripter paa samme Tid»,83 er det nok 
nettopp en innflytelse fra Kugler vi ser. 

Anne Eriksen skriver i sin bok From 
antiquities to heritage litt om Dahl og hans 
syn på stavkirkene. Hun konkluderer med 
at hans forståelse av stavkirkene og andre 
historiske bygninger var radikalt ny, først og 
fremst på grunn av den store vekten han la 
på det visuelle og det materielle.84 Dette ser 
vi også i tegningene han har bedt Schiertz 
lage. I et brev til Schiertz fra Dahl i 1837, 
tilsynelatene mens Schiertz er i Norge for å 
lage tegninger, skriver Dahl at han ønsker 
seg tegninger av Heddal stavkirke «mit Plan 
und alle Detail» – med grunnplan og alle 
enkeltheter. I tillegg må Schiertz få med 
alt som ellers må være verdt å merke seg, 
fragmenter av tre, ja «selv gamle forsiringer 
på lås og beslag», og hva som ellers måtte 
være interessant.85 Eriksen skriver også at 
den innsikten Dahl fikk gjennom å studere 
det visuelle og materielle, hans analytiske 
bruk av observasjoner om stil, samt hans 
interesse i historie som stilistisk utvikling, 
heller enn personer og hendelser, «were 
equally innovative».86 

Dette er imidlertid ikke en helt riktig 
forståelse av Dahls «prosjekt» og syn på 
stavkirkene og andre middelalderbygninger. 
Dahl var i høyeste grad opptatt av historie, 
også som langt mer enn stilistisk utvikling. 
I et brev til Faye skrevet i april 1838, 

83 Hentet fra en oversettelse av Denkmale publisert i Norsk 
PenningMagazin nr. 1, 1839.

84 Eriksen, 2014, s. 92.
85 Brev fra Dahl til Schiertz 14.05.1837, Nasjonalbibliotekets 

håndskriftsamling, Brevs. 1
86 Eriksen, 2014, s. 92

skriver Dahl om stavkirkeverket: «I Texet 
[sic] har jeg kun holdt mig til det historiske 
der udtaler sig i selve Bygningerne – og 
sammenstilt dette med bekiændte Værker 
saavel i Bygningskonsten som især Motiver 
af Manuskrifter Coralbøger fra det 9de 
Aarhundrede.» (Orig. uth.)87 Dette må 
forstås i sammenheng med andre ting Dahl 
skriver. I sine notater er han svært opptatt av 
gamle bygninger, blant annet i Bergen, og 
han er skriver om hvordan man egentlig kan 
få kunnskap om denne typen arkitektur. Det 
kan man på to måter, mener han; Gjennom 
dokumenter/kildeskrifter,88 eller gjennom 
«egne Slutninger. Ved øvelse, Kundskaber 
og Erfaring».89 Her forholder Dahl seg til en 
lang historiefaglig tradisjon der det først og 
fremst var de skrevne historiene og skrift-
lige dokumenter som kunne gi historiske 
opplysninger. Men så mener altså Dahl at 
også bygningen selv, kan gi viktig informa-
sjon, «thi ofte ere Aarhundreder forgangne 
inden et Værk ble fuldændet og bærer mere 
eller minder Præget af flere [Tiders] Aand». 
Slik, hevder Dahl, kan man få kunnskap 
om når en bygning er påbegynt og fullendt. 
I tillegg kan man gjennom bygningsdetalj-
ene «bestemme de Nationer vis Bygmester 
man har betient sig af». De konkrete 
bygningene selv er derfor «de sikreste og 
bedste Historiske uhrkunde90 – ja bidrager 
ofte meer end man skulle troe til National-
historien – bærer og Tidsaandens Præg». 
Skal en bygning rives eller ombygges, er 
det derfor viktig å få tatt «en nøye Tegning 

87 Brev fra Dahl til Faye 11.04.1838. Andreas Fayes 
privatarkiv, Riksarkivet, PA15/F/Fi/L0034/0004

88 Dahl bruker ordet «Urkunde/Uhrkunde», som på tysk har 
betydningen «dokument», eller «kildeskrift».

89 Notat av Dahl datert 1834. Nasjonalbibliotekets 
håndskriftsamling, Ms.fol. 1882:h

90 Det vil si «dokument»/«kildeskrift», jf. tidligere note.
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deraf», eller helst «selv være nærværende». 
De enkelte bygningsfragmentene kan nem-
lig gi «historisk Lys og ergendser Sangnet 
[sic]».91 Dahl er med andre ord opptatt av 
de skrevne historiene, og han holder seg 
dermed tilsynelatende innenfor et mer 
tradisjonelt historiesyn, det vil si historie i 
betydning beretninger om nasjoner, hendel-
ser og menneskelige bedrifter. For Dahl kan 
de gamle bygningene være med på å utfylle 
de skrevne historiene: «I Bygninger finder 
man ofte tydelig afpreget Nationers Lod 
(…) og deres omvæltning.»92 

Men som Eriksen skriver, tilfører Dahl 
også noe radikalt nytt, selv om det ikke 
er innsikt i stilhistorisk utvikling han 
bidrar med. I 1835 beklaget Dahl seg i et 
brev til Faye over hva han hadde sett på 
Norgesreisen året før. I et etter hvert mye 
sitert utdrag fra brevet, skriver Dahl: «Hvor 
meget det har smærtet mig, paa min sidste 
Reise i Norge, at see de gamle og saavel 
fra Konstens som fra Historiens Side, 
intressante Mongolisk-Gothiske, maatte 
jeg sige, Trækirker, forsvinde, for det nye 
intetsigende af den slags, kan jeg ei sige.» 
Disse kirkene, skriver Dahl så, «ere af 
høyere Værd og Intresse end man troer, 
har Indflydelse paa Folk og Nationalitet», 
dessuten ligger det i disse bygningene «en 
historie i Virkeligheden selv – der viser 
hen paa Folkevandringen selv længst [for] 
den Christelige Tid» (orig.uth.).93 Dahl 
har absolutt en interesse for stavkirkene, 
og særlig ornamentene, som noe estetisk 
verdifullt, men de middelalderske, og 
muligens enda eldre, kunstuttrykkene er 

91 Notat av Dahl, 1834
92 Notat av Dahl, 1834
93 Brev fra Dahl til Faye, 11.06.1835. Andreas Fayes 

privatarkiv, Riksarkivet, PA15/F/Fi/L0034/0004.

for Dahl også en kilde til en egen form for 
historisk kunnskap, som må forstås i en mer 
generell kunst- og kulturhistorisk kontekst. 
I en artikkel i Kunstblatt i 1845, fremhever 
da også Kugler hvordan Denkmale både gir 
kunnskap om det gamle nordens kunstdan-
nelse og formfølelse, og middelalderens 
kulturforbindelser.94 

Og da stavkirkene tok veien ut i Europa 
gjennom J.C. Dahls Denkmale i 1837, pas-
set de perfekt inn i den hele verdens kunst- 
og kulturhistorie som flere på den tiden, i 
Herdersk ånd, hadde et mål om å skrive. 
Dette ser vi tydelig i at Dahls (og Schiertz’) 
stavkirker får plass i et flertall av de nye, 
mer eller mindre universalistiske kunst-
historiene som publiseres i stort monn fra 
1840-årene og fremover, hvor altså Kuglers 
Handbuch var en av de første. I sine bøker 
om de i hovedsak tyske allmenne kunsthis-
toriske fremstillingene på 1800-tallet, viser 
Dan Karlholm hvordan kunsthistorien på 
denne tiden ble regnet som del av en langt 
bredere kulturhistorie helt frem til slutten 
av 1800-tallet.95 Faktisk forstås kunsthis-
torien gjennom nesten hele 1800-tallet som 
nærmest et slags uselvstendig vedheng til 
flere andre fagområder, ikke bare kultur-
historie. I artikkelen om kunsthistorie i 
1845-utgaven av Brockhaus’ leksikon, 
skriver Jacob Burckhardt,96 at det var først 
med Johann Joachim Winckelmann at 
kunsthistorien ble en del av kulturhistorien. 

94 «…die von der Sitte, der Kunstbildung, dem Formengefühl 
des hohen Nordens ein so anschauliches Bild und zugleich 
für die Kulturverbindungen des frühesten Mittelalters so 
merkwürdige Andeutungen und Aufschlüsse geben.» 
Kugler, 1845.

95 Karlholm, 1996, s. 43
96 Burckhardt er av de mest kjente representantene for den 

tyske historismen, og han omtales ofte som en av 
kulturhistoriens (som vi kjenner den i dag) grunnleggere. 
Det er også verdt å nevne at Burchkardt var Kuglers elev.
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Karlholm viser imidlertid at både Rumohr 
og Kugler, som begge ofte blir forstått i 
forlengelse av Winckelmann, skilte seg og 
tok avstand fra Winckelmann på grunnleg-
gende måter. Disse representerte et radikalt 
nytt paradigme i kunstforskningen, nemlig 
det historiske paradigmet, der man skriver 
kunsthistorie som kulturhistorie.97 Som 
Karlholm også skriver: «Det hägrande målet 
för kulturhistorieskrivningen, åtminstone 
från 1820-talet till omkring 1850, var inget 
mindre än en mänsklighetens historia. Ofta 
sågs till och med kulturhistoria som identisk 
med Menschenheitsgeschichte.»98 Og her 

97 Karlholm, 1996, s. 43–44
98 Karlholm, 1996, s. 46–47

hadde også stavkirker på avsidesliggende 
steder i Norge sin plass.

Det Denkmale ikke gir kunnskap om, 
mente anmelderne av Dahls verk, er derimot 
hvordan stavkirkene er konstruert. Franske 
Pierre-Victor99 etterlyste en mer utfyllende 
fremstilling og tegninger fra flere vinkler, 
samt tverrsnitt av bygningene.100 Kugler, 
på sin side, ønsket seg det samme. For slik 
som verket nå foreligger, skriver han i en 
anmeldelse i Museum 1837, er det vanskelig 

99 Navnet er et pseudonym. Jeg har funnet svært lite 
informasjon om denne forfatteren, men jeg har også funnet 
ham omtalt som Pierre-Victor Lerebours, og Pierre-Simon 
Lerebours. Aubert,1920, s. 218, skriver at Denkmale er 
blitt anmeldt av «ikke mindre enn Pierre-Victor», noe som 
tyder på at dette navnet var velkjent.

100 Pierre-Victor, 1841, s. 4–5

Eksempler på treskurd fra henholdsvis Tinn, Urnes og Heddal kirker, presentert i Pierre-Victors Rapport…
sur d’anciennes constructions en bois sculpté de l’intérieur de la Norvège. Her hentet fra en nærmest identisk 
utgivelse fra 1842, med tittelen Sur d’anciennes constructions en bois sculpté de l’intérieur de la Norvége. 
Bibliothèque nationale de France, gallica.bnf.fr.
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å få en god forståelse av selve bygnings-
konstruksjonen.101 Også Ruhmor, som 
interessant nok anmeldte verket, påpekte at 
Dahl først og fremst introduserer kirkene, 
heller enn å forklare dem. Men han skriver 
også at selv om verket mangler kildebelegg, 
historiske beviser og egentlig arkitektonisk 
forklaring, oppfyller det utgiverens hensikt 
– å rette oppmerksomheten mot en inntil nå 
upåaktet type bygninger.102 

Denne interessen for bygnings-
konstruksjonen, må forstås som et uttrykk 
for samtidens forståelse av det kunsthisto-
riske feltet. En viktig side av kunsthistorien 
på denne tiden var nemlig dens kobling til 
kunstnerisk og arkitektonisk praksis. Like 
mye som kilder til kunnskap om ulike tiders 
og steders bygninger, kunne kunsthistoriske 
plansjeverk fungere som mønstersamlinger. 
Flere kunsthistorikere, blant annet Kugler, 
hadde da også som eksplisitt mål gagne den 
nasjonale kunsten gjennom sine arbeider.103 
Hvilken stil kirker skulle bygges i og hvor 
inspirasjonen skulle hentes fra, var en 
viktig del av den kunst- og arkitekturfaglige 
debatten på denne tiden. Dette må også ha 
påvirket Dahl, og det at stavkirkene kunne 
utgjøre et grunnlag for en ny norsk kirke-
arkitektur er noe han ofte kommer tilbake 
til i notatene sine.104 I tillegg er det nettopp 
det han fokuserer på da han i Bergens 
Stiftstidende 25. august 1844 oppfordrer 
allmennheten til å tegne seg som medlem-
mer av en ny forening:

 Jeg giver mig den Ære herved at indbyde 
til at tegne sig som Medlemmer af den 

101 Kugler, 1837, s. 519
102 Rumohr, 1840, s. 344
103 Karlholm, 2004, s. 33
104 Bjordal, 2021, s. 243–244

i Christiania paabegynte Forening til 
Vedligeholdelse af de ædlere og nationale 
Former af vore Kirkebygninger, og til 
at virke for, at de nyere efter Tidens tarv 
byggede Kirker faae et mindre profant 
Udseende, end de hidindtil opførte.105 

Og dermed er vi fremme ved begynnel-
sen av Fortidsminneforeningens historie 
og den spede oppstarten på et faktisk 
fortidmsinnevern.

AVSLUTNING
Selv om vi nå har sett at det nok ikke bare 
var Dahl som «oppdaget» stavkirkene – 
heller ikke som historiske minnesmerker 
og verdifulle bygninger, er det ingen tvil 
om at hans Denkmale var avgjørende for 
at kunnskap om stavkirkene ikke bare ble 
gjort tilgjengelig for akademiske kretser 
utenfor Norge, men at stavkirkene gjennom 
Dahls verk ble videreformidlet og forstått 
innenfor samtidens bredt orienterte kunst- 
og arkitekturhistoriske ramme, først globalt, 
senere også nasjonalt. Det er dessuten viktig 
å minne om at selv om Dahls verk i seg selv 
ikke ble lest av mange i Norge, så fikk det 
et liv i dansk-norsk offentlighet gjennom 
andre, mer tilgjengelige tekster. Det å forstå 
Dahls verk både i forlengelse av en histo-
risk-antikvarisk tradisjon, og som del av 
samtidens mer «moderne» kunsthistoriske 
diskusjoner, gjør at fortidsminnevernets 
forhistorie kan forstås i delvis nytt lys. For 
også ut av den topografisk-statistiske og 
historisk-antikvariske kunnskapstradisjonen 
kunne det, som vi har sett, vokse frem 
en forståelse for stavkirkenes verdi som 
bygningskunst og historiske og nasjonale 

105 Dahl sitert i Brøgger 1914, s. 21
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Tittelbladet til James Fergussons 2. utgave av The Illustrated Handbook of Architecture fra 
1859. En av mange allmenne kunsthistorier som utover på 1800-tallet inkluderte informasjon 
om og bilder av norske stavkirker.  Universitätsbibliothek Heidelberg.
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monumenter. Dette kommer særlig tydelig 
frem i brevvekslingen mellom Faye og 
Dahl, men i den mangfoldige topogra-
fisk-statistiske og historisk-antikvariske 
litteraturen har vi sett hvordan ulike 
perspektiver og syn på stavkirkene som 
fortidsminner sakte men sikkert ble utviklet 
også hos andre. 

Det å ha forståelse for en bygningstypes 
historiske, nasjonale og kunstneriske verdi, 
er imidlertid ikke nok for å faktisk arbeide 
for bygningenes bevaring. – Dette krever i 
tillegg en bevissthet om og en forståelse for 
at de verdifulle bygningene er i ferd med å 
forsvinne. En slik bevissthet er det kanskje 
først mulig å få når tilstrekkelig mange av 
de gamle kirkene faktisk er borte. Her var 
Dahl tidlig ute, men han var ikke den eneste.

I en dedikasjon til Dahl i Mindesmerker 
af Middelalderens Kunst i Norge, skrev 
Nicolay Nicolaysen: «Hvad de saa heldig 
har begyndt, skulle vi yngre nu fortsætte. 

Og om end vor opfatning til dels kan 
blive noget forskjellig fra Deres, skulle vi 
dog aldrig glemme, at De gik foran».106 – 
Kanskje er det viktig å heller ikke glemme 
de som gikk foran Dahl igjen – og ved siden 
av ham.

Sine Halkjelsvik Bjordal (f. 1986) jobber 
som førstelektor i literacy ved Institutt 
for lingvistiske og nordiske studier ved 
Universitetet i Oslo. Hun har skrevet 
en kulturhistorisk phd-avhandling om 
stavkirkenes tekst- og kunnskapshistorie 
på 1700- og 1800-tallet. Prosjektet hennes 
var knyttet til det overordnede forsknings-
prosjektet The printed and the built. 
Architecture and public debate in modern 
Europe, ledet av Mari Hvattum ved Arkitektur- 
og designhøgskolen i Oslo.

106 Nicolaysen, 1854–1855, dedikasjon
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