
Försvarskyrkor i Norrland
Nordlander, Johan
Fornvännen 50-54
http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1909_050
Ingår i: samla.raa.se



50 Axel L. Romdahl. 

larne". Detta kan äfven vara fallet med somliga af de före
kommande bokstafsmärkena. En isolerad företeelse utgör där
emot den en gång i midtkapellet påträffade skölden med tvenne 
bokstäfver och ett geometriskt tecken. Utförandet af märke
na är i den västra delen af kyrkan likartadt, ett enkelt inris
tande, i koret växlande mellan denna teknik och ett sorgfälli-
gare inhuggande. 

FORSVARSKYRKOR I NORRLAND. 
AF 

J O H A N N O R D L A N D E R . 

»enom arbeten af C. G. Brunius, Hans Hildebrand och 
Emil Ekhoff vet man, att ganska många af våra äld
sta stora kyrkor voro så byggda, att de skulle kunna 

fylla tvenne mycket olika behof. Först och främst skulle de 
naturligtvis vara rum för dem, som firade sin gudstjänst. För 
att kyrkorna skulle bättre trotsa tiden, gaf man dem starka 
murar. För våra förfäder med deras praktiska sinne stod det 
snart klart, att dessa bastanta byggnader lätt skulle kunna an
ordnas så, att de i krigstider kunde bereda skydd för inträn
gande fiender. 

Om de äldsta kyrkorna i Norrland och deras byggnadssätt 
vet man litet eller intet. Hittills har ej någon gjort dem lill 
föremål för några fullständiga undersökningar. Så mycket vet 
man dock, att Styrnäs gamla kyrka, belägen omkring sex mil 
upp efter Ångermanälfven, haft tvenne torn, som varit uppför
da med tanke på försvar. De finnas afbildade hos H. Hilde
brand, Sveriges medeltid 2: 679. 
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Ej sällan uppfördes invid kyrkan en fristående, tornlik 
stenbyggnad, hvilken likaledes var afsedd till skydd emot 
fiender. Sådana finnas särskildt på Gotland, där de kallas 
kastaler. Att namnet — och följaktligen också själfva saken 
— funnits i Norrland, framgår af ett där förekommande ort
namn. Vid Ljusnan i Hälsingland ofvanför Färila kyrka fin
nes ett ställe, som heter Kasteln och tydligen haft en sådan 
kastal. Det ligger på norra sidan om älfven, där också vägen 
till Jämtland och Härjedalen i forna tider gick. 

Vid Brunflo kyrka i Jämtland finnes ännu i dag ett friståen
de, särdeles välbehållet torn af sten, hvilket utan tvifvel varit 
uppfördt till försvarsändamål. Äfven det finnes afbildad! hos H. 
Hildebrand, anf. si. s. 694. Det är, takresnin
gen inbegripen, drygt 100 fot högt och visar på Jj^0" 
den åt läsaren vända sidan en smal ingång 
— här järns med marken —, men sedan fin
nes ingen öppning i muren förrän 60 fot högt 
Öfver marken . Fig. 1. Sköns kyrka. 

Emellertid torde försvarskyrkor ej hafva varit så sällsynta 
i Norrland. Sköns kyrka i Medelpad synes hafva varit en så
dan. Tack vare Joh. Thomae Bureus, Gustaf II Adolfs lärare, 
finna vi antydningar därom. Från sina många resor, särskildt 
i Norrland, har denne efterlämnat vidlyftiga anteckningar, Sum-
len kallade, hvilka i handskrift förvaras å Kungl. Biblioteket. 
I dessa finna vi s. 484 en afbildning af Sköns kyrka, som vi 
här meddela (fig. 1). Af denna se vi, 

1) att tre af de fyra fönstren på ena långsidan sitta högst 
upp under taket: 

2) at! lornels por! är smal och något högre än marken; 
3) en liten smal glugg finnes i jämnhöjd med långskep

pets taklist; 
4) att en större glugg finnes högre upp midt emot tak

åsen, och 
5) att tvenne öppningar eller gluggar, det vill här säga tinn-

mellanrum, befinna sig, där tornets takresning börjar. 
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Att man afsett att begagna kyrkan och i synnerhet tornet till 
skydd emot fiender, framgår otvetydigt af teckningen, så liten den 
än är. Men vi äro i det lyckliga läget att kunna anföra ännu 
ett stöd för denna åsikt. Bureus har nämligen beledsagat sin text 
med följande upplysningar, här återgifvna med modern stafning: 

"Sköns kyrka hade", heter det, "tu torn förr; när det ena 
tornet föll, läto de där göra bolgärd af. Hon hafver förr varit 
slott, ty skytthålen synas grant och hvar bjälkarna hafva suttit. 

Där var ringmur omkring fordom och var beflutit och kal
lades Sköns ö." 

Om vi ej misstaga oss, har man ock i ett jämtländskt di
plom från 1300-talets förra hälft1 ett exempel därpå, att man 
på den tiden hade klart för sig, att kyrktornet med fördel kun
de begagnas som skydd, när fara hotade. Brefvet i fråga rör 
händelser i Sunne socken, genom Vallsundet skild ifrån Frös
ön. På gården Fanbyn i Sunne bodde vid denna tid en bon
de Erik (Eiriker) med det ovanliga tillnamnet Gummaarfui, d. 
v. s. Gummes ättling. Denne synes ha varit en betydande 
man, som i makt gaf fogden eller sysslomannen på Kungsgär
den på Frösön föga efter. De båda grannarna lågo också i delo 
med hvarandra, och striden torde hafva gällt några viktigare 
frågor, eftersom Eriks förseelser hade inberättats till konungen 
och denne därefter gifvit befallning om åtals anställande. 

Men så tillkom en ny sak. På Fanbyn hade ett barn
mord begåtts, och Eriks dotter Groo misstänktes därför. Fog
de i Jämtland var då en man v. n. Nichulas Petersson, hvil
ken genom sin snikenhet och trätgirighet var mycket hatad i 
landskapet. Denne fick nu en helt visst välkommen anled
ning att tillfredsställa sitt hat till Erik. Han lät fängsla flic
kan och föra henne till sig på Kungsgården, hvarefter han 
höll förhör med henne. Först förnekade hon all vetskap om 
mordet, men sedan en legokvinna på Fanbyn vittnat emot hen
ne, erkände hon sig skyldig, hvarefter fogden tog henne i fängs-
ligt förvar. 

1 Dateradt Förberg på Frösön i mars 1348, intaget i Dipl. Norv. III. 255. 
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När detta allt skedde, var flickans fader ej i sitt hem, utan 
vistades på något för oss okändt ställe, troligen utom sitt 
landskaps gränser. Fogden stämde honom då "till Jämtlands" 
till att svara rörande dels deras gamla mellanhafvande, dels 
det här omtalade mordet. 

Men Erik infann sig ej på den utsatta dagen, och med 
kännedom om fogdens karaktär kan man just ej undra därpå. 
Men så fick mannen genom sina fränder underrättelse om dot
terns fängslande, och då infann han sig, men elfva dagar efter 
rätta stämmodagen. 

Emellertid tordes han heller icke dä komma inför Nichu-
las. Genom bemedling af prästen i Sunne och landskapets 
lagman jämte två konungens handgångne män träffades då 
mellan Erik och fogden den öfverenskommelsen, att Erik och 
hans män skulle vara fredade för öfverfall af Nichulas och hans 
svenner i alla delar med ord och råd, och på samma sätt skulle 
Nichulas och hans folk vare fredade för den andra parten. 

Men icke heller nu ville Erik ingå i svaromål. Han sökte 
tydligen vinna tid, men till fogden sade han: "På grund af 
mina mäns och ditt folks trägna sysselsättning med skatten 
utbeder jag mig anstånd till i morgon och på sådan lejd, som 
förr var gjord oss emellan". Två män, som voro närvarande, 
hörde deras ord, sågo deras handslag och svuro bokared, att 
så var ord efter ord, som här står. 

Uppskof blef ock beviljadt, men detta använde Erik på 
det viset, att han, innan den föresätta tiden gått till ända, hade 
bortfört sin dotter, konungens fånge, som fogden med rätt laga 
dom hade tagit. 

Sedan sände Nichulas sin sven efter Erik och bjöd honom 
att föra åter den fånge, som han hade bortfört. Men Erik sva
rade: "För skall jag låta lifvet, än hon kommer dit åter". 
"For så Erik", heter det, "med fången upp i tornet i Sunne" 
och förklarade, att han ville värja sig och henne både med 
"vapnum, bugum, arfum (pilar), oddum och eggjum". 

Sedan for Nichulas själf till Sunne och stämde Erik att 



54 Johan Nordlander. 

inom två månader svara inför själfva konungen rörande både 
mordet och de andra målen. Huru saken sedan utvecklade 
sig, känna vi ej. 

Denna berättelse är märkvärdig i många afseenden, men 
hvad vi här särskildt vilja framhålla, är Eriks val af tillflykts
ort för sin eftersatta dotter. Han för henne ej till någon stor 
skog och icke heller till något aflägset eller doldt ställe, utan 
till socknens hufvudbygd samt i dess kyrka och upp i dennas 
torn. I våra dagar skulle ingen komma på den tanken, ty vi 
hafva glömt att betrakta kyrktornen såsom orter, där man kan 
finna skydd, när fara är å färde. Men för Erik Gummaarfui 
var detta den naturligaste sak i världen. Han visste både hvar 
han skulle försvara sig och med hvilka vapen det skulle ske. 
Hvarest dessa skulle tagas, hade han nog ock klart för sig, 
och det synes ej vara för djärft att antaga, att det i Sunne-
tornet på denna tid funnits en liten arsenal. 

Afståndet från Sunne kyrka till Brunflo kyrka med dess kastal 
är endast tvenne gamla mil. Mycket möjligt är, att äfven en 
tredje kyrka i den trakten varit använd i och för försvar. En 
ö i Storsjön heter Norderön och har sedan gammalt egen kyr
ka. Vid reparation däraf skall, enligt hvad som berättades för 
författaren sommaren 1908, i rostet ha funnits "fullt med" kött
valar, d. v. s. käppar, hvarpå man i ofredstid där hängt upp 
och förvarat kött. Säkert är, att i Brunflo funnits en vård-
kas. Ett permebref af år 1492 talar om, att en man, som höll 
på att bränna en svedja, råkade ut för den olyckan, att elden ut
bredde sig utom svedjelandet och brände upp "vethan, som 
brukar stå i Brunflo socken". Den uppbrunna värdkasen var 
upprullen och ersattes med en ny. 

Det tyckes sålunda, som om man vid Storsjöns östra strand 
gjort sig beredd på besök af fiender. Och därtill hade man 
allt skäl. Skulle nämligen en svensk styrka tränga fram till 
landskapets hjärta eller ännu längre väster ut, måste den här tåga 
fram. Inbyggarne i denna trakt hade därför allt skäl att tän
ka på sin säkerhet vid sådana tillfällen. 


