
ofte ble symbolikken benyttet 
som et middel under preke-
nene for å synliggjøre innhol-

det i teksten for menigheten, for mange 
arter i plante- og dyreverdenen hadde 
helt spesielle symbolske verdier. en 
del av plantemotivene har fulgt med 
til  nyere kirker, som f. eks. i barokken. 
Her ble de nok nesten utelukkende sett 
på som dekorasjoner, og i langt mindre 
grad som «brukskunst». 

den totale mangelen på trykk saker 
gjorde det helt nødvendig å sørge for 
tjenlige illustrasjoner som kunne bru-
kes under gudstjenester gjennom hele 
middelalderen, og vel så det. en må 
derfor snarere se på det vi finner av 
billedlige illustrasjoner som primære 
hjelpemidler for presten enn som en 
dekorasjon, sett med dagens øyne. «Bil-
dene brukes i kirkene, slik at de, som 
ikke kan lese likevel, gjør det, ved å se 
det på veggene det som de ikke kan lese 
i  bøkene», sitat etter pave Gregor den 
Store fra ca. år 600. Bildene i kirkene 
skulle altså være folkets bøker, og ved 
at presten forklarte bildene under pre-
kenen, kunne menigheten lese det 
kristne budskapet. 

etter at boktrykkerkunsten tok over, 
kan en lett se for seg at en del av den 

tidligere kunsten ble mindre brukt, og 
om det ikke var veggfast, ble det kan-
skje solgt eller gitt vekk. 

det var viktig å gjengi symbolene så 
godt som mulig. Men grunnen til at få 
har engasjert seg i studiet av disse, er 
at det ofte er vanskelig å identi fisere 
hva kunstneren har ment å skape. 
dette gjelder også for det som finnes i 
 Urnes stavkirke. om norske aktører var 
på banen, hadde de nok en begrenset 
kunnskap om arter med symbolverdi 
fra Sentral- eller Sør-europa. kanskje 
har vedkommende heller ikke hatt 
noen sjablong til hjelp. I noen til feller 
ser en imidlertid at kunstneren vis-
ste hva han skulle lage. I slike tilfeller 
har en mulighet for å identifisere arter 
i de illustrasjonene som finnes gjen-
gitt i kirkebygg, gjennom treskjæringer 
 eller illustrasjoner direkte på veggene 
eller i egne bilder. 

om Urnes stavkirke ligger litt van-
skelig tilgjengelig i indre Sogn, er den 
desto mer kjent og omtalt, spesielt de 
praktfulle utskjæringene på utsiden, 
gamle som de er. Helt spesielle er de 
mye omtalte dyreskikkelsene i nord-
portalen, på utsiden av bygget. Men 
innsiden av middelalderkirken har 
også sitt å by på av forskjellige utskjæ-

ringer og illustrasjoner på bl.a. preke-
stolen, de sentrale søylene og enkelte 
partier i koråpningen. Flere av utskjæ-
ringene på disse stokkene gjengir  hoder 
av dyr, men det kan være vanskelig å 
identifisere hvilken art som gjengis 
i hvert enkelt tilfelle (fig. 7a). Beteg-
nelsen «fabeldyr» kan i grunnen bru-
kes som en fellesbetegnelse på mange 
av dem. For plantenes vedkommende 
har vi flere eksempler, men presisjons-
nivået med hensyn til hva de var tenkt 
å vise, varierer – vindruer og akantus 
er ord man gjerne hører benyttet. dette 
skal vi se nærmere på.

Kopiert kunst
For en god del år siden hadde tidligere 
professor Robert kloster ved Univer-
sitetet i Bergen og jeg en lengre sam-
tale om utskjæringer og dekorasjoner 
i kirker. Vi møttes blant annet både i 
Mariakirken i Bergen og i Voss kirke. 
Vi syntes å enes om at gjengivelsen av 
blant annet planter i Mariakirken, var 
noe mer presis enn i kirken på Voss. 
Hadde det en årsak, eller var det en til-
feldighet? Hvordan kunnskapen var og 
utsmykning skjedde i løpet av middel-
alderen og tiden rett etter, er noe uklart. 

Utskjæringene i Urnes stavkirke 
– sett fra en botanisk synsvinkel

Av Dagfinn Moe

Urnes stavkirke er datert til ca. 1050–60, og en god del er skrevet om den og 
om utgravninger som har funnet sted. Mens dyreornamentikken er omtalt 

flere ganger sammen med akantus og en og annen drueklase, finnes det 
lite norsk materiale om bruken av planter og dyr i kristen symbolikk, og 

Urnes stavkirke er ikke noe unntak. Men symbolikken var viktig.
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om det var kirkens egne folk som stod 
for utsmykningen eller ikke, vet man 
lite om. 

etter reformasjonen, og spesielt midt 
på 1600-tallet, kom en rekke utenland-
ske kunstnere og håndverkere til Ber-
gen fra land som tyskland, danmark 
og Nederland. Vi vet at sjablonger ble 
benyttet, og slike fant sikkert veien også 
til Norge. at noen kunstverk også fulgte 
med, må ikke utelukkes. de importerte 
håndverkerne gikk trolig til faste opp-
drag da de kom, men nye arbeider kom 
helt sikkert til etter hvert. det natur-
lige var nok at lokale aktører lærte seg 
teknikker og trender, og spredte ny, 
 «kopiert» kunst videre langs kysten 
og inn i landet. om illustrasjoner for 
oss er uklare og diffuse og vanskelige 
å  definere, kan årsaken være at de ikke 
har kjent planten og ikke visste hvordan 
den så ut. om dyr eller planter er gjen-
gitt med karakteristiske og gjenkjenne-
lige trekk, er sannsynligheten stor for at 
vedkommende kunstner har kjent til 
hva som skulle gjengis. Men sjablong-
illustrasjoner var heller ikke ukjent, så 
her kan vi bli litt lurt.

Symbolikkverdien og rikdommen 
er stor innen plante- og dyre verdenen. 
Fra litteraturen ser vi at flere arter 
kunne dekke det samme religiøse inn-
holdet en ville ha frem, og valg av farger 
var viktig. I tillegg kunne den enkelte 
kunstner eller hver periode ha sine 
 farger og favorittsymboler. aktuelle 
religiøse temaer gjennom tidene har 
nok også utviklet mangfoldet i symbol-
verdenen. I noen tilfeller var det kan-
skje kunstneren selv som valgte hvilke 
arter eller symboler som skulle bru-
kes, andre ganger var det kanskje den 
 aktuelle presten som hadde ønsker. Slik 
som middelalderkirkene står i dag, har 
de åpenbart arbeider med varierende 
håndverksmessig kvalitet. Variasjonen 
i symboler må være avhengig av kunn-
skap, moter og aktører. 

Når det gjelder planter, er det  alltid 
snakk om deler av planter, kun  blader 

eller deler av slike, kanskje rakler, 
fruktstand, blomster, og nesten alltid 
mer eller mindre stiliserte. Stiliserings-
arbeidet er i seg selv en egen kunst eller 
en egenskap en kunstner etter hvert til-
egner seg. derfor bør en også lære seg 
å tolke en slik utsmykning, noe som 
ikke alltid er like enkelt (se for øvrig 
Moe 2006a).

Utskjæringer og illustrasjoner  
i kirkeskipet 
Vi skal se nærmere på hva som fin-
nes i hovedskipet, mens takdekorasjo-
nene i koret og annet innhold må vente. 
Uten å plassere de funn som er gjort 
i en tidsmessig sammenheng, er det i 
denne omgang litt spennende bare å se 
på hva som finnes. 

om man beveger seg inn i kirken, 
festes blikket i første omgang på por-

talen inn til koret. Her ser man to 
symmetrisk plasserte kuler, ca. 15 cm 
i diameter, som henger under midt-
stokken (figur 2). Hver av kulene er 
sammensatt av en mengde små kuler. 
tradisjonelt er disse tolket som to klaser 
med vindruer (Vitis vinifera), og noe 
annet godt alternativ er det vanskelig å 
komme på. Utformingen av klasene er 
ikke særlig naturtro. de fremtrer noe 
stilisert og litt for symmetriske. en 
 vanlig drueklase er vanligvis ujevn i for-
men, og slike er også teknisk sett lettere 
å gjenskape i malerier enn i utskjærin-
ger. den stiliseringen som er gjort, kan 
tyde på at kunstneren har hentet mo-
tivet fra et annet sted. Han har tenkt 
mer på symmetri enn på å gjengi noe 
mer naturalistisk, under forutsetning 
av at han har sett hvordan slike klaser 
har sett ut. 

 Figur 1. Urnes stavkirke.  FOTO: dAGFINN MOE
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Druelignende former
Vindruen og vinen er kjente elementer 
helt tilbake til det gamle orienten, og 
tradisjonene er mange. I Bibelen nev-
nes ofte vinstokken og Jesus i samme 
åndedrett, der vinranken symbolise-
rer disiplene. at vinen ganske tidlig ble 
knyttet til Jesu blod, er kjent. Vinen ble 
også brukt som legemiddel, ofte uttyn-
net med vann. at det hadde en positiv 
effekt på mennesker, var også kjente 
elementer, uten at alkohol som sådan 
ble nevnt.

I kirken finner vi flere druelignende 
dekorasjoner. Under prekestolen (fra 
1695) henger en klase sammensatt av 
en rekke små frukter (figur 3). Igjen 
kan det være snakk om vindruer, noe 
annet godt alternativ finnes heller ikke 
her. at klasen i tre henger under preke-
stolen, må symbolisere menigheten i 
forhold til presten høyere oppe. klasen 
passer også godt som en avsluttende 
dekorasjon under selve stolen.

om vi ser på de andre dekorasjo-
nene, er en annen av «drueklasene» 
malt opp-ned direkte på undersiden 
av preke stolen, og har et litt annet preg 
(figur 4). Formen på klasen, som står 
på en stilk, passer med en drueklase. 
Bladene, derimot, gjør det ikke,  heller 

ikke blomstene. Stilken er sentralt plas-
sert, kanskje ikke helt passende for en 
drueklase, men det er likevel stor sann-
synlighet for at kunstneren har tenkt 
på en drueklase. at vedkommende har 
tatt seg den frihet både å snu klasen 
og pynte på det hele, er en annen sak. 
drue klase som symbol er den samme 
som for klasen som henger under 
preke stolen. 

en annen rund, oppadrettet frukt-
stand finnes på bjelken over åpningen 
til koret (figur 5a). den runde formen 
utelukker drueklase. Her bør en lete 
etter alternative planter i den religi-
øse symbolikkverdenen. et gammelt 
norrønt symbol er vår kjære fjellkvann 
(Angelica archangelica ssp. archange-
lica), brukt som symbol i flere sam-
menhenger. Fruktstanden hos kvann 
er helt kulerund og står på toppen av 
en stilk (figur 5b), og har fungert som 
et fallossymbol med ønske om frukt-
barhet. 

Hva annet kan det være? oppad-
strebende, falloslignende symboler er 
ikke ukjent, bl.a. dunkjevle (Typha). en 
oppadstående kjevle hos denne er imid-
lertid smal og lang og neppe aktuell i 
dette tilfellet. det samme kan sies om 
våre munkehetter, f. eks. flekkmunke-

hette, eller «aron stav» (Arum macu-
latum) i myrkonglefamilien. denne er 
for øvrig kjent fra et importert vegg-
skap brukt i eksingedal kirke, og ut-
stilt på Bergen Museum. Men igjen er 
fruktstanden hos munkehette normalt 
mer avlang enn rund. I Norge finnes en 
annen art, myrkongle (Calla palustris) 
i samme familie som «aron stav», som 
i hovedtrekk ser lik ut, men som nor-
malt er mer rund enn de forannevnte. 
den er imidlertid ikke kjent benyttet 
som noe symbol i kirkelig sammen-
heng. 

om man leter etter andre alterna-
tiver, dukker konglen av pinje (Pinus 
 pinea) opp. dette mediterrane furutreet 
får med årene en meget karakteristisk 
form, en høy stamme med en paraply-
formet trekrone. konglene blir runde, 
8–15 cm lange og ca 10 cm brede, og 
har et skjellformet utseende forårsaket 
av dekkbladene rundt hvert frø (figur 
5c). konglene finnes ofte brukt i reli-
giøs sammenheng, også i førkristen tid, 
og er knyttet til død, men også til evig 
liv og fruktbarhet.

den kulerunde formen på utskjæ-
ringen (figur 5a) kan derfor tale for 
flere planter med litt forskjellig symbo-
likk. Pinjen skal ikke glemmes helt, selv 

 Figur 2. Trolig klaser av druer som  henger 
sentralt i kirken.  FOTO: dAGFINN MOE

 Figur 4. Oppreist fruktstand (igjen druer) 
malt under prekestolen (se tekst).  
 FOTO: dAGFINN MOE

 Figur 3. Drueklase malt hengende under 
preke stolen. FOTO: dAGFINN MOE
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om den både er og må ha vært mindre 
kjent hos oss. de andre nevnte alterna-
tiver er mindre aktuelle, med  unntak av 
kvann. Utformingen tyder på kvann, 
med en markert stilk under, en plante 
som lokalt var godt kjent. tradisjonen 
med bruk av kvann er omtalt i våre  
sagaer og diskutert flere ganger. det 
er ikke utenkelig at dette symbolet har 
vært videreført fra førkristen tid og 
inn i middelalderen. Generelt vet man 
at en del førkristne elementer ble nyt-
tet i tidlig kristen tid, for ikke å bryte  
helt med tidligere tradisjoner. Men 
bruk av kvann som symbol i middel-
alderen er tidligere ikke kjent eller 
 diskutert.

en kan fundere på hva de spiral-
lignende utskjæringene som finnes 
symmetrisk plassert på begge sider av 
de siste kulene, skulle være (figur 5a). 
Noe kunstnerisk element er det neppe, 
så detaljert som mye av det andre er 
 laget. Rakler med tusenvis av blomster-
støv av et eller annet treslag, er mulig. I 

så fall er dette lite kjent, men vil åpen-
bart henlede på en symbolbruk om-
kring fruktbarhet.

Frukter og nøtter
en siste, rund fruktstand finnes til ven-
stre i figur 6. Noen drueklase er det av-
gjort ikke, for ser man nærmere etter, 
finner man at det gjengir en samling 
frukter/nøtter som er plassert i en ty-
delig formet skål. Skålen synes å være 
sammensatt av en krans av trekant-
formete små «blader». Fruktene kan 
nesten være hva som helst, men den 
markerte skålen er viktig. en logisk 
tolkning er at utskjæringen fremstiller 
en stilisering av en skål laget av flere 
småblader (forblader), eller en hams, 
som en finner hos hassel og eik, men 
vel å merke én hams for hver nøtt. Ut-
formingen av hamsen tyder på at en 
her har med hassel (Corylus avellana) 
(figur 6b) å gjøre, og ikke eik, som har 
en annen utforming av hamsen. Ham-
sen er gjengitt med klare karaktertrekk, 

enten det er tilfeldig eller ikke, kan en 
ane at det kan ha vært brukt en annen 
farge på hamsen enn på nøttene.

Én nøtt med hams er alene et religi-
øst bilde hvor hamsen peker på kristi 
kjøtt med lidelsens bitterhet. Nøtte-
skallet viser til korsets tre og kjernen 
på det guddommelige. Mange nøtter 
har i kristen tid først og fremst vært 
benyttet som symbol på fruktbarhet, 
og her har man knyttet dette sammen 
også med hams og nøtt isolert sett. 

til høyre i figur 6a ser vi en  annen 
stilisert frukt eller fruktstand. Ut skjær-
ingen viser en gjennomskåret, sammen-
satt frukt eller et bær bestående av et 
fast midtparti omgitt av et stort antall 
småfrukter. Sannsynligheten er stor 
for at vi her har med en frukt av mor-
bær (Morus sp.) å gjøre. Morbær slekten 
tilhører morbær- eller fiken familien 
(Moraceae), om man vil. Slekten har 
to arter i europa, svartmorbær (M. 
nigra) og hvitmorbær (M. alba). den 
første av disse, et tre på mellom 6 og 

A C

B

 Figur 5a. Oppreist fruktstand i koråpningen, trolig kvann; b. Fruktstand av fjellkvann (Angelica archangelica ssp. archangelica); kongle av 
pinje (Pinus pinea) (se for øvrig tekst).  FOTO: BJørN MOE, dAGFINN MOE
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10 m, gjerne litt høyere, har vært dyrket 
gjennom svært lang tid og vokser vilt i 
Sør- europa. den har vært attraktiv på 
grunn av sine saftige og velsmakende 
frukter, om man venter til de er helt 
modne og har fått en mørklilla til svart 
farge. den andre er mest kjent for at 
bladene er hovednæring for silkeormer, 
og ikke er kjent før på 1100-tallet.

I litteraturen og billedkunsten er 
svartmorbær kjent fra oldtiden fra 
 India, Persia og kina tilbake til om-tilbake til om-
kring 2700 år f. kr. et eller annet sted i 
Sentral-asia har nok vært dens opprin-
nelsessted. Planten er omtalt av flere, 
avbildet i Pompeii (78 e. kr.), og om-
talt i Bibelen både av Jesaja 40,20 og i 
Lukas 17, 5–6. den dukker etter hvert 

opp i kirkesammenheng og mange ste-
der som fast innslag i klostrene, brukt 
som legemiddel og symbol på klokskap. 
Utskjæringen taler mest sannsynlig for 
svartmorbær (Morus nigra). 

Akantus – en gjenganger
en gjenganger i litteraturen med hen-
syn til kirkedekorasjoner er akantusen, 
med enkeltblader eller ranker.  akantus 
(Acanthus) er en planteslekt vi ikke fin-
ner hos oss, men i Sør-europa. Bruken 
av denne som utgangspunkt for dekora-
sjon, er kjent tilbake til gresk storhetstid, 
og finnes bl.a. på toppen av korintiske 
søyler, altså lenge før kristen tid. Plan-
tene kan bli opp til et par meter høye 

med en kraftig blomsterstand og store, 
flikete blad (figur 7b). Bladformen er 
enkel og lett å stilisere. den er derfor 
velegnet for bruk i utskjæringer, stein-
arbeider, i bilder og i mer profane deko-
rasjoner. akantus er ikke kjent knyttet 
til religiøs symbolikk, men opptrer som 
et dekorativt element. 

akantus er for en botaniker ingen 
slyngplante, så termen «akantusranke» 
er et kunstnerisk begrep, hvor bladfrag-
menter liksom er montert etter hver-
andre. I kirken finner vi dem flere 
steder, bl.a. på de firkantede kapitlene 
av de store, bærende søylene, hvor små 
 biter av blader ofte kan synes å ha vært 
forbilde for halene for mange av våre 
fabel dyrdekorasjoner (figur 7a).

 Figur 6a. To forskjellige utskjæringer til venstre for koråpningen, trolig skål med hassel-
nøtter og en svartmorbær; b. Hasselnøtter med hams; c. Svartmorbær. Den svarte frukten er 
bygd opp som bringebær og jordbær (se for øvrig tekst).  
 FOTO: dAGFINN MOE
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over kordøren finnes en vakker ut-
skjæring som med all tydelighet hen-
speiler på fiken (Ficus carica) (fig. 8a). 
ofte ser en blader i dekorasjoner som 
kan være vanskelig å bestemme, eller 
hvor flere arter kan være aktuelle, for 
eksempel blad av fiken, humle og vin-
drueplanten. Bladene er her så naturtro 
laget at en må tro at kunstneren selv har 
sett slike blader (figur 8b). Fikenfruk-
ten var, sammen med vindruer, kjent 
tilgjengelig på Bryggen i Bergen i mid-
delalderen, og i perioder har den også 
vokst på friland. det er derfor ikke 
utenkelig at noen av plantens karakte-
ristiske blader har funnet veien hit av 
en eller annen grunn. 

 Figur 7a. Hjørnestokk med fabeldyr, kanskje med en akantus-inspirert hale; b. Akantusblad (Acanthus mollis), ca 40–60 cm langt.  

 FOTO: dAGFINN MOE
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Mellom bladene finnes noen små 
perlerader, som avgjort hører til den 
lille grenen med fikenblader (figur 8a). 
Noen naturlig gjengivelse av frukter og 
deres plassering på grenen er det av-
gjort ikke. Vi aner at kunstneren neppe 
vet hvordan fikenfrukten er plassert, og 
har laget noe etter eget hode. Fint, men 
avslørende.

Bruken av fikenblad er ikke uvanlig 
i kristen sammenheng og finnes i bil-
der som symboliserer Paradisets hage, 
hvor ofte kun et minimum av bekled-
ning var nødvendig, eller knapt nok det. 
Sammen med fiken henspeiler også vin-
ranken og olivenen (Olea europaea) på 
forholdene i Paradiset og de sorgløse 
tilstander som var der. Ifølge gnostisk 

og islamsk lære, derimot, symboliserer 
fiken treet sammen med oliventreet use-
delighet og er et forbudt treslag samme 
sted. Men bruken av fikenblad i stav-
kirken peker klart mot Paradiset. 

Noen refleksjoner
det ville vært naturlig å ta en faglig og 
helst en tverrfaglig diskusjon om de 
botaniske funn som er gjort i Urnes 
stavkirke ut over det professor Robert 
kloster engasjerte meg i, men det har 
dessverre vært vanskelig å få til. 

Innhold i åndelige strømninger 
gjennom tiden, må ha vært et viktig 
element i hva som til enhver tid ble 
valgt av tema og illustrasjoner. Symbol-
bruken har i alle fall vært variert og rik. 
Spesielt for noen er nok de mange sym-
boler knyttet til fruktbarhet, og flere 
arter blitt brukt om og om igjen, som 
fiken, nøtter og druer i en eller annen 
form. Vi må i alle fall ikke glemme at 
store deler av befolkningen døde i eu-
ropa som følge av Svartedauden, og at 
kirken med det apparat eller nettverk 
den hadde, på egen hånd eller direkte 
ble anmodet om å oppfordre til befolk-
ningsøkning. 

Noe spesielt vil det være om det er 
vår kjære fjellkvann som ble tatt i bruk 
også i middelalderen. det må foreløpig 
stå ubesvart og sees på i en mer fler-
faglig sammenheng, med tanke på en 
endelig bekreftelse. 

Mens noen av arbeidene har vært 
 relativt enkle å identifisere, er andre 
mer vriene, men spennende like fullt. 
en annen aktør, i en annen periode 
med bruk av andre teknikker, kan ha 
vært på ferde, det være seg trearbeid 
eller et malerstykke. drueklasen som 
er malt opp-ned under prekestolen, 
mangler mye på et skikkelig presisjons-
nivå og er kanskje noe av det svakeste 
bidrag så langt. 

Når det gjelder Urnes stavkirke, er 
kvaliteten på utførelsen av trearbei-
dene avgjort svært høy. Man kan nes-

ten fundere på om kunstneren har vært 
utlending, eventuelt skolert i utlandet, 
så stor er presisjonen.

dessverre er det få tilsvarende nor-
ske undersøkelser, så noen sammen-
ligning med andre stavkirker er det 
vanskelig å gjøre i dag. denne lille 
 botaniske undersøkelsen må derfor 
stå på egne ben til nye arbeider duk-
ker opp – måtte dette bli et tema fra 
 ansvarlig hold.

artikkelen er basert på et foreløpig 
dokument (Moe 2006).

Jeg vil takke Per Harald Salvesen, 
Henrich von achen, Per Magnus Jør-
gensen, Marit Bøen, Laura Sadori og 
Jon Brænne for hjelp, kommentarer og 
innspill. 
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