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Brandmärken på medeltida timmerhus 
Pä timmerstockarna till medeltida träbyggnader kan man ibland finna smä svart-
brända märken, svagt insänkta (inbrända) i träets yta och vanligen 3—8 cm länga 
(höga) och 3-6 cm breda. De synas vara gjorda med ett glödgat järn eller en brin
nande (eller kolnande) träbit, som lagts och tryckts in mot timret och på ena 
sidan (vanligen den nedre) bildat en fördjupning ca 0,5-1 cm, någon gång dju
pare. 

Sådana brandmärken bar mest iakttagits pä timmerhus i Dalarna. De blev 1926 
föremål fiir en kort presentation av Olle Homman, den eminente kännaren av 
Dalarnas timmerbyggnadskonst.1 Eftersom sådana brandmärken vid denna tid 
lim- var kända av forskningen måste Homman utförligt bevisa att de inte — som 
man tidigare trott — härrörde frän tjärbloss, som fästats vid väggen. Exemplen 
från Dalarna visar ovala märken, 2-5 cm långa med grund fördjupning. Homman 
visar att bränningen gjorts fullt avsiktligt. Märkena har vanligen placerats nära 
en dörr eller invid fönstergluggar, ibland t. o. m. pä dörrlåset eller över ligg
platser, invid sädesbingar och i tröskladornas gavelväggar. Som exempel nämner 
han den medeltida ladan i Rankhyttan. Sådana märken kan nägon gäng före
komma på husens andra väggar. 

Brandmärken — jag föredrar den nu använda termen brandmärken framför 
brännmärken, som Olle Homman nyttjade — har haft till uppgift att på magiskt 
sätt hindra brand. Homman anför som exempel en fornnordisk sed, som pä ett 
intressant sätt röjer brandmärkenas magiska ursprung, nämligen att »bränna eld 
i äran», som omtalas i edcladikten Sigrdifumål. I strof 9 talas om »brännings-
runor», som man skall rista pä båtens stamm eller pä styrårans blad ok leggia eld 
i är. Det betyder att man bränner magiska tecken i äran; 

Lär dig bränningsrunor 
on> du bärga vill 
segel hästar pä havet; 
rista dem på stäven 
och styrärans blad 
och lägg i äran eld. 
(Hur brant än brottsjön är 
hur blåa vågorna 
Du kommer helbrägda från havet)3 

Denna intressanta uppgift hänvisar direkt till bruket att bränna in runor på 
trä fiir att pä magisk väg ge skydd mot olyckor. Homman uppger, att seden levt 
kvar ännu i sen tid på vissa häll hos Norges fiskare. I Eddadikten är bruket in-

1 Olle Homman, Brännmärken i gamla hus, i Dalarnas hembygdsförbunds tidskrift 
1926, Hedetnora 1927, s. 43 f. 
2 Den poetiska Eddan i översättning av Björn Collinder, Stockholm 1957, s. 159. — Jag 
tackar professor Elias Wessén för denna hänvisning och kommentar. 
• Homman, a. a., s. 45. 



Smärre meddelanden 145 

skriinkt till runtecken, som bränts in pä bruksföremål (äran) eller båtens stäv 
eller bådadera. Troligen användes speciella trollrunor med direkt syftning pä 
den magiska uppgiften. De norska fiskarna i senare tid nöjde sig med bara 
brandmärken, som var det vanliga och förblev så åtminstone under medeltiden 
och nägot århundrade framåt. Istället för den innehällsmättade trollrunan, som 
är brandmärkets ursprung och första utvecklingsstadium, kom man senare att 
bara rista in ett märke med hjälp av den magiska elden. 

Utöver exemplen frän Dalarna är inte mycket publicerat om brandmärken i 
Sverige. Nägra iakttagelser utanför Dalarna förtjänar därför att dragas fram i 
sammanhanget. 

I samband med byggnadshistoriska undersökningar av Linköpings slott (under 
medeltiden biskopens gård och fasta borg) åren 1932—1933 påträffade författaren 
delar av ett cellarium, en stenkällare, med rester av timmeröverbyggnad i skiftes
verk. Ett hörn, som bestod av syllar i tvä riktningar och själva hörnstolpen, hade 
bevarats i den senmedeltida bagarstugan i södra längans sydvästra hörn i den då
varande biskopsgärden. På hörnstolpen iakttogs små brandmärken gjorda av ett 
glödgat järn (eller en brinnande träbit) (fig. 1). Märkena iir till antalet 9 stycken. 
De är 1 1 — 18 cm länga (höga), 5—7 cm breda och 1 — 1,5 c r n djupa och återfinns pä 
stolpens tre sidor. Att hörnstolpen med syllen fält stå kvar under om- och till
byggnaden på 1480-1490-talen under biskop Henrik Tidemanssons tid är över
raskande. Den fick visserligen en praktisk funktion som bärande stöd för de över
liggande bjälkarna. Men det kan ändå misstänkas, att man låtit stolpen stå kvar 
ocksä därför att den innehöll den magiska brandförsäkringen. 

Cellariet, vars stenkällare är helt bevarad, kan ha hört till de byggnader i Lin
köpings gård, för vilka påven Alexander III utfärdade ett skyddsbrev åt biskop 
Kol är 1178. Eftersom biskop Lars i sitt testamente, skrivet mellan åren 1233 
och 1247 1 I l t e nämner det bland de cellarier, som han uppfört pä biskopsbordets 
gärdar i stiftet, bör det ha funnits före honom, alltså troligen redan på biskop 
Kols tid (ca 1170—1195). Lokala östgötska traditioner har bevarat hans minne som 
stor byggherre — han byggde landskapets första stenbro nära Täkern och källare 
vid Herrestad och Normlösa4 samt S;t Lars kyrka.5 

Om denna datering är riktig skulle brandmärkena på cellariets i Linköpings 
slott hörnstolpe vara det äldsta exemplet på brandmärken på skandinaviska tim-
merbyggnader. 

I Norge hittade jag vid ett besök i Heddals stavkyrka under den stora restaure
ringen pä 1940-talet nägra mycket tydliga brandmärken. De hade bränts in i 
norra korväggens timmerstockar. Efter vad konservator Saeter vid detta till
fälle meddelade mig var dessa märken inte tidigare kända. Heddals stavkyrka 
bar daterats till 1200-talets mitt. 

I ett kapell av rundtimmer, som nu stär i friluftsmuseet i Lillebammer (de 
Sandvigske samlinger), hade doktor Anders Sandvig funnit några brandmärken. 
Kapellet är daterat 1459. 

4 Bengt Cnattingius, Norsholm (i Meddelanden från Östergötlands Fomminnes- och 
Museiförening 1942-1944), s. 102. 
• D S I 305. 

IO — 704493 Fornvännen H. 2, 1970 
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Fig. 1. Linköpings slott. Brandmärken (markerade me-el pilar) på en hörnpelare i cclla-
riet. — Linköping Castle. Branding marks (indicated by arrows) on a corncr post in a 
cellar. 
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Fig. 2. Tidersrums kvrka. Brandmärken pä den gamla timmerväggen i vapenhusets övre 
våning. — Tidersrum Church. Branding marks on tiu- old timber wall in the upper 
storev of lhe- porch. 

Liknande märken fann jag 1958 i Tidersrums medeltida träkyrka, som restau
rerades detta år. I korets norra vägg nära ingången lill sakristian finns pä -mik 
ama flera märken av detta slag, några rätt stora. Kyrkan har daterats till år 1300 
tack vare ett donationsbrev, som bevarats i en sen avskrift. Årtalet 1250 har emel
lertid ocksä funnits i kyrkan.8 

Ännu mera överraskande var emellertid upptäcken tio är senare, ila del visade 
sig au kyrkans hela västvägg varit försedd med ovanligt stora, dekorativa brand
märken. Ursprungligen stod ett vapenhus utanför långhusets södra dörr, som sat
tes igen pä 1800-talet, varefter vapenhuset flyttades till västra gaveln. På lång
husets västra gavelvägg kan man (i vapenhusets nedre våning) se dessa märken. 
De är här mycket stora, cirka 20-22 cm höga, upptill spetsiga och nedtill slutande 
i en »stjälk». Formen erinrar om pilspetsar, men mest liknar de eldslågor. Sam
bandet mellan eldslågan och dess bindande genom de magiskt formade eldteck-
nen iir alldeles tydligt. 1 den övre spetsen av märket har brandjärnet bitit djupast, 
och hiir iir fördjupningen på flera ställen mer iin 1 cm. I vapenhusets övre våning 
kan man på den gamla timmerväggen t. b. om ingången till orgelläktaren se dessa 
märken mycket tydligt (fig. 2). De utfyller hiir en yta — ursprungligen hela gavel
väggen — och bildar ett regelbundet mönster med eldmärken i rader. I stort sett 
följer de stockarna och deras bredd. De är alltså 22—26 cm höga. De har en 
mycket tydligt regelbunden form som eldslågor med ett rakt vertikalt streck ned-

" Bengt Cnattingius, Nyfunna medeltidsiiiålningar i Östergötland, i Meddelanden från 
Östergötlands och Linköpings stads museum 1958-1959, Linköping 1959, s. 36 f. 
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till. Ursprungligen har som nämnts hela västväggen varit dekorerad med dessa 
magiska tecken, som skulle bevara kyrkan mot brand. Om de verkligen varit av
sedda att synas är omöjligt att säga eftersom vi inte med säkerhet vet om timmer
stockarna stått utan spånbeklädnad. Den nuvarande spånen tillkom 1771, och en 
äldre sådan återfinns pä norra långväggen. Om den medeltida spånen vet vi 
ingenting. Kyrkans räkenskaper är tyvärr mycket sparsamma pä upplysningar. 
Sannolikheten talar för att kyrkans väggar stått odekorerade någon tid, kanske år
hundraden, innan de spanades. I alla händelser bör brandmärkningen ha skett 
sedan byggnaden uppförts. 

Samlingen av brandmärken i Tidersrums kyrka är så vitt jag vet den största 
anhopningen av sådana märken, som finns i någon byggnad. Den kan dessutom 
tidsfästas — om till 1250 eller 1300 är omöjligt att avgöra men i alla händelser 
senromansk period. 

Bengt Cnattingius 

Summary 

The author deals with branding marks, i. e. brands about 0,5—1 cm cleep made in 
the timbers of old wooden houses by applying a red-bot branding iron or a burn-
ing or smouldering piece of wood. The brands are of varying size, usually being 
3—8 cm high and 3—6 cm wide. 

Such brands are referred to already in Eiclan, where we are told that runes 
should be branded in to give protection against misfortunes. L^ter brand
ing marks replaced the runes, but with the same magical purpose. 

Apart from some branding marks in old timber houses in Dalarna, the author 
has discovered examples at Linköping Castle (the bishop's seat in the Middle 
Ages) and in Tidersrum Church. At the Castle there are, in a cellar from the 1490S, 
remains of a frame house, probably from the 1 atli century. On the corner post 
belonging to the original house were found nine branding marks (fig. 1). 

In the wooden church at Tidersrum from A.D. 1300 are similar brands on tlie 
logs 011 the north wall of the chancel. But still more noteworthy is the fact that 
originally the whole gable was decorated with such brands, which bad been given 
the form of flames (fig. 2). They must date from after the timbering of the church 
Ilad been completed, but låter were concealeel by a cladding of shavings. 
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