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Knackstenar och deras användning. 71 

kunna konstatera, om det är tillverkad! med hammare eller 
slen, förulsatt all det blifvit så väl bevaradt, att ytan ej är 
alltför skadad af rost. 

Uti min samling af stenföremål finnas sex stycken eld-
slagningstenar från äldre järnåldern; af dessa äro fyra mer el
ler mindre aftrubbade i de spetsiga ändarna; de hafva varit 
använda att knacka med — äfven de. De, som hafva en ränn-
formig fördjupning å yttre omkretsen och voro afsedda att bäras 
vid bältet, hafva ej sådana märken, men väl de öfriga, som kan
ske förvarats i en pung och varit lätta att tillgripa, då något 
mindre föremål af metall behöfde rättas till eller skärpas. 

Med det nu sagda har jag endast velat påvisa möjlighe
ten af, att en del af de i vårt land funna knackstenarna varit 
använda såsom redskap vid järnets bearbetning under den 
äldre järnåldern.1 

OM SVERIGES ÄLDSTA KYRKKLOCKOR. 
A F 

MATS AMARK. 

I. Den äldsta kända klockan. 

an gör sig gärna den frågan: när och hvar i vårt 
land ringde första gången en kyrkklocka, och finns 
det bevarad någon berältelse därom? Hel! natur

lig! går länken till Ansgarius' mission och den första lilla kyr
kan i Birka, så myckel mer som det var Ansgarius, som gaf 
Danmark dess första kyrkklocka.- I Rimberts "Vita S. An-

1 Afrundade stenar af delvis liknande slag som de ifrågavarande be
handlas af Sophus Muller i Nye Fund og lagttagelser: Knusesten og Sten-
kugler — Aarböger 1907, s. 148 ff. Han påvisar skilda typer af desamma 
och antager olika användning af desse allt efter olika form och ålder. 

Red. 
- F. Uldall: Danmarks Middelalderlige Kirkeklokker. Köbenhavn 1906, 

p. VII. 
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scharii" (C. XXIX:n) lyder berättelsen om konung Horicus, 
som tillät Ansgarius ringa sin klocka i Hedeby (Slesvig) så
lunda: Insuper etiam, quod antea nefandum paginis videbatur 
ut Clocca haberetur in Ecclesia consensit. 

Skaffade Ansgarius en klocka äfven till Birka? Härom 
finnes mig veterligen intet dokument. 

Däremot äga vi berättelse om klockor, sända till Sverige 
under den närmast följande tiden, hvadan vi i fråga om tiden 
för klockors första användning i Sverige ej behöfva stå myc
ket efter våra södra grannar. 

I några till vår tid bevarade breffragment ur en eljes för
kommen samling bref från 9:de århundradet, finnas några 
ur bref från Rabanus Maurus, ärkebiskop af Mainz, till Gauz-
bert, en frände till ärkebiskop Ebo af Reims.1 Af Ansgarius 
konsekrerad till biskop af Sverige, kan Gauzber! räknas så
som vår första svenska biskop, ehuru af utländsk börd.2 

Rabanus uppräknar i sina bref en mängd kyrkliga före
mål, som han sänder Gauzbert eller Simon, såsom dennes 
biskopliga namn lyder. "Med någon hjälp af fantasien, säger 
prof. Holmquist i sin uppsats Om källorna till nordiska missio
nens historia, kan man afvinna dessa torra uppräkningar elt ej så 
litet bidrag till den inre sidan af missionsarbetet i Sverige".3 

Här i de Raban.—Simonska breffragmenten möta vi nu 
bl. a. orden: Mitto vobis unamgloggam etunum tintinnabulum. 

Ehuru dessa högst intressanta breffragment redan anförts 
af H. Hildebrand,4 har jag dock ingenstädes sett det påstå
endet, att vi här skulle ha den första klockan i Sverige om
talad. T. o. m. de två första för öfrigt. Ty glogga är en 
gammal form för Glocke, hvilken användts under karolingiska 

1 Forschungen fur deutsche Geschichte d. 5, p. 381 ff. 
2 The National Church of Sweden, by John Wordsworth, Bishop of 

Salisbury, s. 53. London 1911. 
3 Kyrkohist. Årskrift. 1908, sid. 241 f. 
4 Sveriges Medeltid. III s. 30. 
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tiden,1 och tintinnabulum är det latinska namnet på mycket 
små klockor.-

Om dessa klockor verkligen kommit till användning — i 
så fall måste man väl tänka på Birka, där Simon hade sin 
verksamhet, tills han fördrefs af hedningarne — kan väl f. n. 
icke bevisas, men synes icke osannolikt. 

Men i så fall ha vi här otvifvelaktigt att göra med be
rättelsen om den äldsta kända klockan. 

II 
Den äldsta kända daterade klockan i Sverige 

Hildebrand har en intressant bevisföring för tillvaron un
der 1100-talet af klockan Cantabona i Skara, hvilken den gode 
Biskop Bengt skänkte domkyrkan/1 "Maeö hans raöhum com 
cantsebonse till Skara; oc håna; köpte han meö sinum pan-
ningum". Af den till Västgötalagen fogade biskopslängden 
framgår ytterligare, att klockor icke varit ovanliga i Skara stift 
under 1100-talet. " han (B. Bengt) gaff Sancta nichoulaousae 
kyrkyn hadser clocconasr. han gaf baöaar clocconser til Erex-
biaerghs I msedal wplanöum gaf han baöhi cloccor oc 
bökaer".4 

Det är väl åtminstone ovisst, om någon af dessa Väst
götaklockor, liksom de förut nämnda Birkaklockorna, blifvit 
bevarade till vår tid. Ovisst är ock, om de burit något årtal, 
hvilket långt ifrån är regel bland så gamla klockor. Saleby
klockan i Västergötland med sin svenska runinskrift af år 1228 
får väl därför behålla äran af att vara vår äldsta daterade 
klocka, som är bevarad. 

Detta årtal 1228 talar f. ö. om en högst aktningsvärd ålder. 

1 Otte: Olockenkunde. Leipzig 1881 s. 13, not 3. 
2 Hauch: Realencykl. fiir prot. Theologie u. Kirche VI, s. 7053. 
3 Sveriges Medeltid III, s. 709. 
4 Schlyter: Vestgötalagen, Lund 1827, s. 307. 

Fornvännen 1912. 6 
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I hela England, som dock har benämnts "the ringing island", 
finnes ej bevarad mer än en daterad klocka från 1200-talet 
[i Claughton i Lancashire från 1296.1]. 

Den allra äldsta klockan, som bär årtal, har ansetts vara 
en liten klocka i Drohndorfs kyrka i Anhalt. Superintendenten 
F. W. Schubart, i sitt arbete "Die Glocken des Herzogtum 
Anhalt" (Dessau 1896), anser sig nämligen ha lyckats tolka dess 
latinska inskrift så: Anno 1098 Die Post Festum Archangeli 
Michaelis II Calendas Octobris. — Schubart säger härom: 
"Es ist die bei weitem friiheste Jahreszahl, die bis jetzt auf 
irgend einen noch vorhandenden Glocke nicht nur Deutsch
lands, sondern auch anderer Lände nachzuweisen ist. Bisher 
galt die Gl. zu Iggensbach in Niederbayern vom Jahre 1144 
fiir die älteste mit einem Jahreszahl versehene Glocke •*.-

Om S. lyckats rätt tolka den svårlästa inskriften, vågar 
jag icke inlåta mig på.s Dock kan man inför den noggranna 
afbildningen af inskriften [a. a. s. 22] komma att tänka på 
H. Hildebrands ord om en klocka i Ny kyrka (Vermland.) "Att 
försöka en tydning är detsamma som att leka bokstafsleken.'4 

Mig veterligen har dock S:s påstående icke bestridts, och 
sannolikt får väl Anhalt tills vidare behålla äran af att äga 
bevarad den äldsta daterade klockan. 

Emellertid tror jag mig kunna berätta om en svensk klocka, 
ännu äldre än någon af de nu sistnämnda, och därtill en 
verkligen daterad, från år 1091. Den torde i så fall vara den 
äldsta kända daterade klockan i Sverige, fastän tyvärr icke 
bevarad. 

Ty ett så tidigt år som 1091 skulle den stora klockan i 
Västerås-Barkarö kyrka ha burit, tills hon genom en vådeld 

1 H. B. Walter: Church bells (i serien "The Arts of the Church) 
s. 9. London 1908. 

2 F. W. Schubart: a. a. s. 22. 
3 Arkitekt Uldall, som själf undersökt klockan, har godshetsfullt med

delat mig, att han "er langtfra sikkcr paa, att S. har laest Aarstallet rigtigt". 
4 H. Hildebrand: Sv. Medeltid. III: s. 722. 
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fick ett sorgligt slut, och ett så oersättligt vittnesbörd om gam
mal kyrklig odling i Mälardalen för alltid gick förloradt. 

Hur därvid tillgick och hvad vi f. n. veta om denna klocka, 
vilja vi låta den dåvarande kyrkoherden i Barkarö, Johan Georgii 
Swederus,1 berätta om, såsom han upptecknat det i "Barkarö 
sockens annotationsbok 1738—1795".2 

"År 1771 d. 29 April upkom en skadeligwådeld i Barkarö 
kyrkoby. Wädret blåste ifrån Nordosten med grufligen 
il. Det dröjde eij länge, förrän elden så har tagit öfwerhan-
den, at den intet stod at släcka. Folket som skulle ringa tolf-
ringning efter Salig Kung Adolph Fredrik woro uppe i tornet, 
började straxt klämta, men som folket woro wane wid ring
ning mitt på dagen, så gofwo de ei akt pä klockornas ljud, 
Ther war ock så nära bygd på kyrkan, at allenast en smal 
körwäg war mellan Kyrkobalkarne och Per Andersons hus . 
Elden började mitt i denna sammanbyggnad, och utwidgade 
sig så at inan klockan 1 woro wart hus af [gårdar uppräknas] 
och klockaregården i brinnande lågan. [Därifrån] antän
des först kyrkobalkarne, och i en moment kyrkotaket . 
Intet uträttades, ehuru hwar och en på det högsta bemödade 
sig därom. Kyrkans tak brann hastigt neder Tornet brann 
nästan helt och hollet upp som det stod, föll äntligen Nord 
Ost ut emot wädret — Flera gånger satt elden i takets 
wäggar, men Gustaf Gustafsson wågade sig upp på taket 
at släcka. Han wågade mycket, ty Tornet war då så brännt 
at det wid warje häftigare wäderpuss swiktade rätt mycket. 
Kyrkotaket, tornet med all dess innandöme upbrändes . 
De wackra klockorna, 3 st. nedsmälte. Storklockan respecta-
bel för dess höga ålder. Hennes påskrift war Anno milesimo 
nonagesimo primo, hilp Maria, den andra guten af Meijer i 
Stockholm 1756, och den tredje utan årtal med apostlarnes 

1 S. född 1705. Kyrkoherde i B. 1738. Död där 1789. 
2 Deponerad i Uppsala Lands-Arkiv. [Ursprungliga stafningen här bi-

behällen]. 
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Bilder och St: Niclas Bild, samt Maria, hwilken syntes som 
hon med ett kläde torkat sig i ögonen. Storklockans wigt 
war 6 Skeppund 16 lispund, den andra klockans 2 Skeppund 
och 6 lispund, den tredjes 1 Skepp' och 4 lispund. Smelte 
alletillsammans och låg malmen som en wälling på walf-
wet . [Skyndsamt] afswalnades malmen med watten strax 
sedan tornet nedfallit och upbröts med jernstänger stycketals, 
förrän det war aldeles tilstelnadt. Det war besynnerligit, 
storklockan tålde så godt som ingen eld, förrän hon skildes 
ifrån sin Botten och föll ned. Botten med axelen och kläp
pen satt länge qwar och syntes i lågorna. Malmen be
kläder ennu de brända murarne i tornet och synes wäl, då 
solen skiner in. Wallborgmässodagen hölts gudstjensten 
på kyrkogärden och klagodagen äfwen otesången därstädes, men 
högmässan i kyrkan. Ingen annan klocka hades at på helge-
dagarne ringa med än den lilla Skriftklockan. 

Johan Swederus." 

Så smälte denna klocka "respectabel för dess höga ålder", 
som kyrkoherde Swederus säger, och ett af de äldsta vittnes
börden om kristendomens första tid i Mälardalen. 

När klockan göts om 1771, ville man bevara minnet af 
den gamla. Något som vore önskligt oftare skedde vid om-
gjutningen! 

A den nuvarande storklockan i Barkarö läses sålunda:1 

"Denna Kläcka räknar sina första dagar ifrån dess förra 
inscription med grof munkstyl: Anno millesimo nonagesimo 
primo. Hilp Maria. 

Måste widkännas ödet af en svår brand den 29 April 1771 
tillika med twenne dess systrar och kyrkan som år 1769 blef 
färdig, af eldsvåda nedsmält och i aska lagd, men är nu ge
nom Presidenten och commendeuren af Nordstierneorden samt 
Skattmästaren af Kongl. Maj:ts Orden Grefve CARL JOHAN 

1 Som jag ej varit i tillfälle att se klockan, återges inskriften enl. Eric 
Ihrfors: Westmannia Sacra s. 769. Handskr. i V. H. A. A:s Arkiv. 
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Cronstedts försorg omgjuten uti kyrkioherden SVEDERI tid 
[o. s. v.] • — Guten af 
G. Meyer i Stockholm 1771." 

Det kan nu sättas ifråga, om Swederus kunnat rätt tyda 
den gamla inskriptionen. Hans beskrifning däraf är ju myc
ket knapphändig. Det enda han ifråga om klockan beaktat 
synes vara att den "tålde så godt som ingen eld, förrän den 
skildes ifrån sin botten". I den nya klockans inskrift, som 
väl troligen författats af kyrkoherde S., sägs emellertid, att den 
gamlas inskrift var "med grof munkstyl". Detta är allt hvad 
vi få veta. 

Emellertid äga vi en värdefull bekräftelse på Swederi läsning. 
En senare kyrkoherde i B. var Eric Lindborg [född 1750, 

kyrkoh. i B. 1794 till sin död 1831] och enligt Muncktells herda
minne "synnerligen redlig att lära både i skolan och kyrkan".1 

I en Barkarö kyrka tillhörig bok, "Series pastorum,"- berättar 
Lindborg om sin företrädare och den olyckliga branden. Han 
anför därvid uttryckligen sina källor: "Kyrkoböckren; Äldre 
och ännu, då detta skrifves, lefvande Personers trovärdiga be
rättelser, så wähl som eget minne". Enligt N. H. Sjöborg har 
ock "80 årige Fornälskaren Prosten E. Lindborg — äfven då 
(1771) vistats på orten (och) har — denna inskrift aftecknad."3 

"Johan Georgii Swederus. 
flera gånger hade han anfall af slag och fick känning 

däraf första gången straxt efter den swåra branden, som 1771 
timade, då kyrkan — lades i aska. En ibland de största för
luster wid detta bedröfweliga tilfälle war at den rara klåckan 
med inscriptionen Anno Millesimo Nonagesimo primo (1091), 
Hilp Maria, och denna form (en oval ring) nedsmältes. 

Denna klocka hade aldeles färg af silfwer, war ganska tunn 
och mycket nött i kanterna på långsidorna; ej underligt då 
hon gort tjänst i 700 år på 20 när." 

1 Muncktells, Westerås Stifts Herdaminne I s. 174. 
2 Dep. i Uppsala Lands-Arkiv. (V. Barkarö arkiv P. 2 s. 254). 
3 N. H. Sjöborg, Samlingar för Nordens Fornälskare III, s. 134. 
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Här få vi nu ytterligare en del upplysningar om klockans 
utseende. Dess form har afvikit från vanliga klockors. Tyd
ligen afser en af prosten L. tecknad oval ring klockans kant 
sedd underifrån, och visar en egendomlig oval form på kanten, 
hvarom jag dock icke vågar närmare yttra mig. Denna ovala form 
anges ock i orden: "mycket nött i kanterna på långsidorna". 
Klockan var vidare "ganska tunn", och den hade "alldeles 
färg af silfver'. 

Den i Sverige på sin tid vidtbereste fomforskaren N. H. Sjö
borg synes ha haft direkta underrättelser af prosten Lindborg 
om denna klocka, hvars ålder och egendomliga form han skänkt 
åtskillig uppmärksamhet. Hans ord om den komplettera nå
got L:s beskrifning. "Den hade en underlig form, var föga 
djup, men aflång på bredden, malmen nästan hvit, så att den 
lär innehållit mycket silfver, och Prosten L. erinrar sig ännu, 
att dess ljud var ganska behagligt. Munkstylen var grof". 

Jämför man nu de 3 anförda beskrifningarna, förefaller 
ganska sannolikt, att Barkarö-klockan tillhört den typ, som 
Otte kallar "bikupformig," och enligt honom just var utmär
kande för de allra äldsta daterade klockorna. 

Arkitekt F. Uldall i Randers, vår förnämste nordiske fors
kare på detta område, beskrifver i sitt stora arbete "Danmarks 
Middelalderlige Kirkeklokker" en klocka i Smollerup i Narre-
Jylland, som han ock afbildar först i sitt verk. Han hänför 
henne till de bikupformiga och anser henne vara den äldsta 
bevarade i Danmark och den enda af denna form. Hon sak
nar årtal, men U. bestämmer dess ålder till tolfte århundradets 
första hälft, alltså något senare än Barkarö-klockan. [Samma 
form lär äfven Drohndorf-klockan ha, såsom Hr. U. benäget 
meddelat mig]. Smollerup-klockans inskrift är i lapidarstil och 
synes icke erbjuda någon svärlästhet jämförlig med den förra. 
Barkarö-klockan behöfver ej ha varit svårlästare. Att "munk
stylen var grof" säger ej, att den var svårläst. Hr. arkitekt 
Uldall har meddelat mig vissa betänkligheter rörande de 

1 A. a. Ill s. 116. 
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bevarade uppgifterna om vår Barkarö-klocka, delvis af sam
ma slag som dem, jag själf erfor vid en första undersökning 
af ifrågavarande aktstycken. 

1. Han finner egendomligt, att det på en 1000-talsklocka 
skulle ha förekommit icke-latinska ord: "Hilp Maria"; egen
domligt då latinet enl. Otte och hans egen rika erfarenhet 
plägar vara ensamt rådande i klockinskrifter intill 14. årh. och 
för Nordens vidkommande ännu något senare. — Emellertid 
måste Sverige anses bilda ett anmärkningsvärdt undantag från 
denna regel för kontinenten. Man behöfver endast tänka på 
Saleby-klockan med dess svenska runskrift från 1228. 

Uppmärksamgjord på detta förhållande, som ej heller Otte 
känt till (denne har af dåtida brist på hithörande nordisk litte
ratur ej kunnat ta hänsyn till svenska och danska klockor), 
har U. erkänt, att "Inskriften Hilp Maria virkelig kan have staaet 
paa Barkarö-klocken". 

2. Ett annat egendomligt förhållande finner han i den ovala 
formen som klockan säges ha haft, "aflång på brädden". Samma 
sak har äfven synts mig egendomlig. 

Hr. Uldall har emellertid fäst min uppmärksamhet på till
varon af en urgammal italiensk liten klocka i S:t Zeno di 
Verona, som han där upptäckt och vid uppmätningen funnit 
vara 8-kantig. Denna klocka, som saknar inskrift, anser U. 
böra räknas till omkr. åren 600—800 e. Kr. Äfven om man 
f. n. ej känner någon större 8-kantig, så bör man ej förneka 
möjligheten, att någon sådan kan anträffas och i alla händel
ser kunnat förekomma. 

Denna arkitekten U:s synnerligen intressanta upptäckt, 
som han haft godheten att tillåta mig omtala, anser jag kasta 
ett visst ljus öfver vär Bakaröklocka. 

Törs man nämligen ej antaga meddelandena om, att hon 
varit oval eller aflång, då ingen dylik klocka är känd, sy
nes det icke omöjligt, att klockan kunnat ha haft en form 
snarlik den nämnda i S:t Zeno, ehuru måhända kanterna ej 
varit rätt tydliga eller synbara i ett mörkt torn och dessutom 
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den efterlämnade teckningen är groft utförd och endast vill 
ge en antydan. 

3. Att klockan varit tunn, synes ock egendomligt, då de 
äldsta något större klockorna i stället bruka vara mycket tjocka 
i "godset". 

Med de ofullständiga och något egendomliga uppgifter, 
vi ha om denna klocka, hvilka vi just icke ha utsikt att få 
kompletterade, måste ju flera dylika detaljfrågor lämnas öppna.' 
Arkitekt Uldalls anförda betänkligheter, synas mig dock — 
såsom han ock själf låtit mig förstå — ej träffa så väsent
liga sidor af saken, att man på den grund skulle be-
höfva betvifla möjligheten, att klockan verkligen haft den 
uppgifna höga åldern. 

Af allt att döma synes mig därför vår slutsats kunna bli 
den, att klockan varit en sådan bikupformig — eventuellt 8-kantig 
— klocka af åldrigaste typ med årtalet rätt läst såsom 1091. 

Att veta hur den lilla Västmanlandskyrkan kommit i be
sittning af denna klocka vore ju ganska intressant. Dock 
komma vi här f. n. icke öfver gissningarnas område. Men att 
hela denna trakt omkring Västerås är en urgammal kyrklig 
kulturbygd, därom gifvas flera vittnesbörd. 

Från Barkarö är endast omkr. 20 km. till Munktorp. Där 
anses ett kloster ha grundats af den engelske munken David i 
medlet af 1000-talet, hvilket och från engelskt kyrkohistoriskt 
håll intygas. Biskopen af Salisbury skrifver: "The seeofVes-
terås • daims another English saint, the monk and abbot, 
David, as its founder. He was martyred, it is supposed, in the 
year 1082 A. D."4 Då hade han måhända länge verkat i bygden. 

Det andra intyget om tidig kyrklig odling ger den gamla 
vackra Kungsärabänken, som nu förvaras i Statens Hist. Mu
seum och hvilken D:r E. Ekhoff anser vara en höfdings kyr
kobänk från 1000-talet.'2 Kungsåra ligger ungefär lika långt i 
öster frän Barkarö som Munktorp i väster. 

1 The National Church of Sweden, s. 82. 
2 D:r Ekhoffs undersökning af Kungsärabänken, Fornvännen 1907. 
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Det kan ock ha sitt intresse att nämna, att storklockan i 
Västerås domkyrka, den s. k. Högtidsklockan, uppgifves ha 
gjutits l:sta gången 1107, ehuru hon redan på 1600-talet andra 
gängen omgöts. [Se härom Agi Lindegren: Mariakyrkan 1902]. 
Att det också intill år 1771 i Barkarö funnits kvar en gam
mal klocka, som i nära 700 år troget ringt till Guds ära och 
vid de kristtrognas glädje och sorg, synes mig på intet sätt 
omöjligt. 

Fastän de direkta vittnesbörden om vår klockas ålder och 
utseeende ju äro rätt knapphändiga, torde dock stå fast, att 
klockan haft en form och inskrift, som väckt uppseende. Eme
dan det icke är sannolikt, att de uppgifter, som f. n. finnas 
om henne, kunna i nämnvärd mån kompletteras, har jag ve
lat framlägga, hvad vi veta om vår med all sannolikhet äldsta 
kända daterade kyrkklocka i Sverige. 

UNDERSÖKNING AF BRONSÅLDERSHÖGAR I KÖPINGE 

NÄRA RAMLÖSA HÄLSOBRUNN I SKÅNE. 
AF 

OTTO RYDBECK. 

aterialet till nedanstående uppsats utgöres dels af 
anteckningar — säkerligen gjorda under arbetets 
fortgång — hvilka framlidne professor Sven Söder

berg efterlämnat, öfver af honom utförda gräfningar i Köpinge 
— ett kort omnämnande finnes i Sv. Fornminnesföreningens 
tidskrift V, s. 18 och VI s. 59 — dels af de i Lunds Univer
sitets Historiska Museum befintliga graffynden och af förf. 
gjorda kontrollundersökningar på platsen. På grund af den 
långa tid som förflutit, sedan gräfningarna utfördes (högarna 
undersöktes åren 1879—-82 i följande ordning: I, V, VIII, IV, 
VI, III, X, IX) och är 1905, då denna uppsats skrefs, har det 


