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GULDRUPE KYRKAS TORNHUV 
AV 

E R I K BOHRN 

A
tt tornkonstruktioner från medeltiden bevarats till våra 
dagar, förekommer väl understundom, men att runorna 
myllra på trävirket som hieroglyferna på väggarna i ett 

_ egyptiskt tempel, torde väl vara mera sällsynt. Så är dock 
fallet i Guldrupe kyrkas torn, även om liknelsen med hieroglyferna 
innebär någon överdrift. 

Runorna framkalla misstanken, att tornhuven kan vara av hög 
ålder. Så är förvisso också fallet, även om det icke kan bevisas, att 
tornhuven är den ursprungliga. I varje fall torde den vara väl värd, 
att uppmärksamheten fästes på den. Visserligen är den efter århund
radens tjänst ganska skamfilad, men den är dock så pass väl bibe
hållen, att en i allt väsentligt fullt säker rekonstruktion av dess ur
sprungliga utseende är möjlig. 

Konstruktionen kan i få ord framställas på följande sätt. Underst 
ligga tvenne koncentriska ramar av remstycken (fig. 2 och 3). Den 
yttre ligger i murens yttre kant: den inre däremot icke, såsom man 
kunnat vänta, i det inre murlivet utan inskjuten något över mur
tjockleken. På ramverket vilar sedan ett bärverk av varandra kor
sande bjälkar (fig. 3). Från detta uppväxer dels en genom hela 
spiran gående hjärtstock, dels också en stödbockskonstruktion (fig. 1). 
Från bärverkets bjälkar, vilkas ändar skjutit ut något över det yttre 
remstycket, reste sig spärrar, som vilade mot den nyssnämnda stöd
bocken och förenade sig kring hjärtstocken. De åtta spärrar, som 
stå närmast intill de fyra hörnsparrarna, upptagas av dessa. På 
dessa spärrar har takpanelen varit spikad. Den består i våra dagar 
av vågrätt lagda smygade bräder. 

Av det ursprungliga systemet av spärrar återstår ytterst litet, kan
ske intet. Ändarna på bärverkets bjälkar liksom också de nedre 
delarna av spärrarna ha — belägna vid takfoten — varit särskilt 
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utsatta för röta. De nuvarande spärrarna vila på nyare bjälk-

stumpar. 

De olika delarna av remstycksramarna äro förenade med varandra 

Fig. 1. Perspektivskiss, visande tornspirans uppbyggnad. För överskådlighetens 
skull ha spärrarna på de hitre sidorna avlägsnats liksom också den närmaste 

stolpen i stödbockskonstruktionen. 
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genom bladskarv och dymling (fig. 3). De bägge remstyckena hållas 
inbördes samman av bindare, korta bjälkstycken, två på varje sida. 

Bärverket (fig. 3) består av två på varandra lagda skift av kor
sande bjälkar. I vardera skiftet ingå sex virken, tre i nord-sydlig och 
tre i öst-västlig riktning. Där bjälkar i samma skift skära varandra 
äro de hophuggna halvt i halvt. Från skärningspunkterna mellan 
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Fig. 2. 
Rekonstruerad plan av tornspiran. 

_J mtier. 

de fyra yttre bjälkarna resa sig stödbockskonstruktionens stolpar, 
vilkas tappar gå ned genom bärverkets bägge skift och förena dessa. 
Från skärningspunkten mellan de bägge inre bjälkarna reser sig 
hjärtstocken. Anmärkningsvärt är, att i denna viktiga punkt, som 
skall upptaga hela den stora hjärtstockens tyngd, bärverket blott har 
ett skift. Man har också vid något tillfälle ansett denna konstruk
tion vara något väl svag. Snett över tornet har man på murkrönet 
löst lagt en bjälke, som går fram under skärningspunkten mellan 
bärverkets bägge mittersta bjälkar (fig. 2). Genom en inskjuten 
planka stöder den snett liggande bjälken denna tungt belastade punkt 
i bärverket. Trycket föres sedan vidare genom en kort stolpe till en 
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bjälke i klockvåningens bjälklag. Stolpens nedre ända är urtagen så
som till bladskarv, men motsvarande intagning finnes icke i bjälk
laget, utan det tunnare nedre stycket av stolpen är spikat fast. Hela 
anordningen är ytterst primitivt gjord och är utan tvivel sekundär, vil
ket förvisso också gäller de stolpar, som på andra punkter föra tryc-

Perspektivskiss, visandejbärverket. 

ket från bärverket ned till bjälkar i bjälklaget ovanför klockvåningen. 
1 de flesta fall fortsätta bjälkarna i bärverkets övre skift utanför 

skärningspunkterna, där stödbockens hörnstolpar stått. Do ha (hick 
sannolikt icke nått ut till takfallet. På fem bevarade ställen ha de 
nått så långt, att urtagningar för fästande av spärrarnas snedsträvor 
finnas. Det undre skiftets bjälkar däremot ha givetvis på samtliga 
ställen nått ut till takfallet. Alla ändar så när som på två äro emel
lertid nu avruttnade. Den ursprungliga förbindelsen mellan bjälkar 
och spärrar är av intresse (fig. 5). Den sker genom bladskarv och 
dymling. Härtill kommer en rundad intagning i bjälken, vari gripit 
in en motsvarande utbuktning på sparren. Anordningen har givetvis 
tillkommit för att hindra sparren att glida utåt. Påfrestningen på 
dymlingen i bladskarven blev härigenom nästan helt och hållet eli
minerad. 

Stödbockskonstruktionen (fig. 1) består av fyra hörnstolpar, vilka, 
såsom förut omtalats, äro fastade vid bärverket med tappar. Sådana 
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finnas också upptill. Över dessa äro trädda korta bjälkar med hål 
för tappar i bägge ändar. Hopfogningen klargöres av fig. 6. Den så
lunda bildade stommen försträvas genom kryss, som förena hörn
stolparna med bärverket och ramen upptill. Där kryssen äro fastade 
i de olika virkena, finnas ur tagningar; samnianfogiungen sker med 
dymlingar. Där två snedsträvor skära varandra, äro de hophuggna 
halvt i halvt. 

Stödbocken är stagad på ytterligare ett sätt. Fyra bjälkar på var 
sin sida om hjärtstocken bilda tvenne kryss, det ena i öst-västlig 
riktning, det andra i nord-sydlig. Varje bjälke går från bärverket 
på ena sidan upp till den motsatta sidan på stödbockens samman
bindningsram upptill. De äro med klo anslutna till bärverket och 
ramen upptill. Denna anordning är utelämnad å fig. 1. Ovanpå stöd
bockens översta bjälkar ligger ett löst plankgolv. 

Stödbocken torde i sin helhet vara bevarad i ursprungligt skick. 
Möjligen äro de två paren av korslagda bjälkar en senare tillsats. 

Hjärtstocken, vars förhållande till bärverket förut berörts, går ge
nom hela spiran ända ut i spetsen med flöjeln. Den avsmalnar något 
uppåt. Förutom vid basen och upptill, där spärrarna gå emot, har 
hjärtstocken varit förbunden med sin omgivning på två ställen. I 
nivå och parallellt med de två bjälkar, som upptill sammanbinda 
stödbocken i öst-västlig riktning, ligga på var sida om hjärtstocken 
ytterligare två, vilka gå ut till takfallet (fig. 4). De äro mitt på för
sedda med urtagningar av hjärtstockens halva bredd, så att de bägge 
tillsammans omsluta denna. Deras ändar äro dels med dymlingar 
fastade i de bjälkar, som sammanbinda stödbockens stolpar i nord
sydlig riktning och dels med spikar vid mittsparren på östra och 
västra sidan (fig. 7). Anordningen, som säkerligen är ursprunglig, 
förbinder hjärtstocken med stödbocken och stagar denna på ett myc
ket effektivt sätt. Omedelbart ovanför och vinkelrätt mot nyssnämnda 
bjälkar hade man väntat att finna tvenne andra på samma sätt an
ordnade med uppgift att i denna riktning ge hjärtstocken stadga och 
förbinda den med stödbocken. Denna anordning finner man emel
lertid först något högre upp. Hjärtstocken kan på grund härav en
dast bli förenad med sparren i mitten på norra och södra sidan och 
icke med stödbocken. Det senare har från början säkerligen varit 
anordningens huvudsakliga uppgift, och med hänsyn härtill kan man 
nog våga påstå, att de bägge bjälkarna ursprungligen legat något 
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djupare. Anslutningen till hjärtstocken sker på samma sätt som vid 
paret nedanför. 

Spärrarna äro samtliga nya och äro därför av mindre intresse i 
detta sammanhang. Om taktäckningen har redan talats. 

Bärverkets funktion har bestått i att över stentornets vida öppning 
uppåt slå en brygga, på vilken tornkonstruktionen kunde bygga upp 
sig. Det har också erbjudit stöd och fäste för spärrarna och där
igenom, att dessa fästen parvis legat på en bjälke, som gått tvärs 
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Fig. 4. 
Plan av stödbockskonstruktionens 

övre del. 

Fig. 5. 
Perspektivskiss, visande hopfog-
ningen mellan bärverkets bjälk-

ändar och spärrarna. 

över tornet, har det tryck en sparre utövat på ena sidan eliminerats 
av motsvarande på andra sidan, varigenom en vacker jämvikt åstad
kommits. 

Den viktigaste delen av själva resningen är hjärtstocken, vid vil
ken övre ändan av spärrarna varit fästad. Stödbockskonstruktionen 
har dels stött hjärtstocken och dels hindrat spärrarna att böja sig 
inåt just på den punkt, där faran för detta var störst, nämligen mitt 
emellan snedsträvomas fästepunkt i spärrarna och dessas i hjärt
stocken. 

Den nu beskrivna konstruktionen har gjort tornspiran till en väl 
sammanhållen liten byggnad, som stått på de två ramarna av ham
marband uppe på murkrönet. Vid dessa ramar har den, så vitt 
jag har kunnat finna, icke varit fästad på något sätt. Men detta har 
heller knappast varit nödvändigt. Den har i alla fall stått säker på 
sin breda bas. Genom de förändringar, som blivit nödvändiga på 
grund av att bärverkets bjälkändar ruttnat bort, har hela den fasta 
sammanhållningen blivit upplöst. 
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Med tydning och datering av de på tornspi rans trävirke befintliga 

runorna och runl iknande tecknen ha r professor Otto von Friesen 

hjälpt mig, för vilket jag härmed ber att få framföra milt vördsamma 

tack. Större delen av tecknen äro utförda i centimeterbreda tämligen 

djupa skåror , tydligen ås tadkomna med hål järn. De äro betydligt 

stora, omkring 15 cm höga. 

Fig. 6. 
Perspektivskiss, visande hop-
fogningen mellan en av stöd-
bockskonstruktionens hörn
stolpar och bjälkramen upptill. 

Fig. 7. 
Perspektivskins, visande anordning
en för sammanbindande av hjärt
stocken (a) med wtödbockskonstruk-
tionens bjälkram upptill (b) och en 

sparre (c). 

P å hjärtstockens södra sida nä ra basen läses: sup r (fig. 8 : 1 ) . 

Detta anger, att denna sida av hjärtstocken vid uppmonteringen 

skulle vändas åt söder. Under denna inskrift synes ett bomärkes-

liknande tecken, vars övre hälft sitter på hjärtstocken, under det att 

den nedre sitter på bärverket. Nordvästra hörnstolpen i stödbocken 

bär inskriften: (u)i (eller e?) str n o r . . . (fig. 8: 2) z= nordväst, den 

nordöstra : aus t r : n o r . . . (fig. 8 :3 ) = nordöst, den sydöst ra : 

au : su . . . ( aus t r : sup r . . . ) = sydöst. 

Förutom dessa inskrifter och tecken förekomma också enstaka 

runor och runl iknande tecken med uppgift att underlät ta hopfog-

ningen (fig. 8 : 4 ) . D ä r två delar skola gå in i va randra s tår samma 

tecken på vardera. Såsom exempel kan nämnas , att en snedsträva 

från bärverket upp till stödbockens nordvästra hörnstolpe bär teck-

11 — Fornvännen 1938. 
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Fig. 8. Runor och runliknande tecken på olika delar av tornspirans virke. 
— 1. Nedtill på bjärtstockens södra sida.—2. På södra sidan något nedanför 
mitten av stödbockskonstruktionens nordvästra hörnstolpe. En snedsträva 
skär av inskriften. — 3. På västra sidan av stödbockskonstruktionens nord
östra hörnstolpe. — 4. På olika delar till underlättande av hopfogningen. Siff
rorna ange antalet iakttagna exemplar. — 5. Med tunna streck ristade inskrifter. 
Den övre rätt långt ned på stödbockskonstruktionens sydvästra hörnstolpe; 

den undre på den sydöstra. 
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net y, vilket också återfinnes på de virkesdelar, med vilka sned
strävan varit sammanfogad. Tecknet finnes alltså fyra gånger. I 
allmänhet förekomma dock tecknen två och två. 

Förutom ovan behandlade inskrifter förekomma ytterligare två: 
skiiri och statiri (fig. 8: 5). Dessa äro icke utförda i samma maner 
som övriga. De äro blott ristade. »Vad orden betyda», skriver pro
fessor Otto von Friesen, »kan jag icke säga, men jag skulle snarast 
gissa, att de äro tekniska termer avseende namnen på byggnadsdelar 
väl närmast i takkonstruktionen.» 

Avsikten med dessa tecken, åtminstone med dem, som äro utförda 
i det grövre maneret, har varit att underlätta hopfogningen av de 
olika delarna i spiran. Vid byggandet av denna har sannolikt till
gått på följande sätt. Man har först huggit virket färdigt och sam
manfogat spiran på marken. När de olika delarna sålunda befunno 
sig var och en på sin plats, har deras inbördes läge utmärkts genom 
runorna och de runliknande tecknen. Spiran har därefter tagits ned och 
åter uppförts uppe på tornet. Det var vid detta tillfälle, som hopmärk-
ningstecknen hade att göra tjänst. Först lades givetvis bärverket på 
remstyckena, och sedan restes stödbockskonstruktionen. Kryssen 
utelämnades sannolikt tills vidare på en sida. Från detta håll upp
hissades hjärtstocken med spetsen genom stödbockskonstruktionens 
bjälkram upptill. Den höjdes något över sitt slutliga läge, bragtes 
provisoriskt i lodrätt ställning och sänktes med tappen vid dess nedre 
ände i det därtill avsedda hålet i bärverkets mitt. Den fastgjordes 
sedan slutgiltigt genom anordningen av vinkelrätt mot varandra 
lagda bjälkar ovanpå stödbockskonstruktionen. Därefter uppmonte
rades spärrarna, och slutligen påspikades takpanelen. 

»Vad inskrifternas ålder beträffar», säger professor von Friesen, 
»tyda runornas former, som genomgående sammanfalla med det hel
stungna runalfabetet av fastlandskandinavisk (ej forngutnisk) typ 
på att inskrifterna ej gärna kunna vara äldre än mitten av 1200-talet; 
snarast torde de tillhöra 1300-talet». Roosval (Den Gotländske Cice
ronen) daterar Guldrupe kyrkas torn till tidig övergångstid (alltså 
snarast 1220-talet). Under förutsättning att de bägge dateringarna 
äro riktiga, kan alltså tornspiran icke ha tillkommit med tornets byg
gande utan först senare. Man tycker dock, att det är egendomligt, att 
efter så pass kort tid som från 1220-talet och fram till 1200-talets 
mitt eller längst 1300-talet en ny tornspira skulle ha behövt göras, 
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då den nuvarande har stått på sin plats i åtminstone 600 år. Brand-

spår, som skulle kunna ge cn natur l ig förklaring av dessa förhållan

den, finnas icke. Måhända beror dock den bristande överensstämmel

sen i de bägge auktori teternas dateringar blott på att tornet någon 

tid ståt t u t an sp i ra . 

Z U S A M M E N F A S S U N G 

ERIK BOHRN: Die Turmhaube der Kirche zu Guldrupe auf 
Gotland. 

Dio Turmhaube der Kirche zu Guldrupe besitzt ein hohes Alter, und 
ihre Konstruktion ist von grossem Interesse. 

Auf den doppelten Oberbalkcn des Mauerkamms ruht oin Tragwerk von 
einander kreuzenden Balken, welche die Aufgabe haben, eine Briicke uber 
der Öffnung des Tunns nach oben hin zu bilden. Das Tragwerk trägt den 
durch die ganze Turmspitze gehenden Kaiserstiel, einen Stlitzbock, be
stehend aus vier Eckpfosten, dio oben durch einen Balkenrabmen zusaminen-
gehalten werden, sowie Sparren, die unten an den Enden der Balken des 
Tragwerks befestigt sind. Die Konstruktion ist gut zusammengebalten und 
ausbalanciert gewesen. 

An dera Holzwerk finden sich zahlreiche runenähnliche Zeichen und 
Runeninschriften, deren Zweck es gewesen ist, den Platz der verschiedenen 
Teile in der Konstruktion anzugeben. 

Beim Bau der Turmhaube ist man wahrscheinlich so zuwege gegangen, 
dass man dio Haube zuerst auf dem Boden zusaminensetzte, wobei die Pla-
cierung der einzolnen Teile mittels der runenähnlichen Zeichen und Runen
inschriften angegeben wurde. 1 »anach hat man die Haube abmontiert und 
sie sodann auf dera Mauerkamm des Turras errichtet, wobei die Inschriften 
zur Orientierung gedient haben. 

Nach Professor Otto von Friesen können die Runen nicht älter als Mitte 
des 13. Jahrhunderts sein, stammen aber wahrscheinlich aus dem 14. Jnbr-
hundort. Professor Johnny Roosval datiert den Tunn der Kirche zu Guld
rupe in dio Zeit um dio 1220er Jahre herum. Sind dio Datierungen der bei
den Forscher ricbtig, so känn die Haube also nicht aus derselben Zeit wie 
der Turm selbst stammen. Jetzt festzustellende Verhällnisse ermöglichen 
keine sicheren SchlUsse in dieser Hinsicht. 


