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KRONOLOGI OCH METROLOGI PÅ GULDRUPE 
KYRKA 

AV 

JOHNNY ROOSVAL 

L
ic. Bohms meddelande1 om runskrift på virket i Guldrupe 
tornhuv och hans mönstergilla publicering av dennas kon
struktion är bland de vackraste fynd, som gjorts på Got
land i senare tid. Tornhuvarna ha eljest icke förefallit så 

givande med avseende på medeltid som takstolarna, vilka rätt ofta 
bevarats från t. o. m. mycket åldrig medeltid. Nybyggnad av »tor
net», såsom huven kallas i räkenskapsböckerna och protokollen, hör 
nämligen till de ofta uppträdande ärendena på 1700-talet. Visserli
gen inbjuda de flesta huvarnas form till antagandet, att de sentima 
lornbyggmästarna i huvudsak kopierat den ursprungliga konstruk
tionen. Men vem vet om detta intryck är riktigt? I varje fall — en 
påtagligt äkta medeltida gotländsk tornspira ha vi först genom 
Bohms uppsats. 

Fyndets tydning är dock icke fullt klar. Bohrn anger svårighe
terna genom att peka på divergensen mellan konsthistorikerns da
tering av stentornet — början av 1200-talet — och runologens be
stämning av träöverbyggnadens inskrifter — efter 1250 och 
troligen icke tidigare än 1300 — och föreslår den lösningen, att 
tornet stått utan spira en längre tid, en lösning, som han givetvis 
behövt tillgripa endast under antagandet att de båda av honom 
citerade forskarna daterat riktigt. Den ene av dem är professor 
Otto von Friesen. Det finns alla skäl att acceptera hans auktorita
tiva utlåtande. Den konsthistoriska dateringen är gjord av under
tecknad. Bohm citerar mig riktigt ur »Den gotländske Ciceronen» 
med orden »äldre övergångsstil» och menar därmed omkr. 1220. 
Brett taget, med 15 års marginal å ömse håll, kan denna siffra sä-

1 Se h. 3 denna årgång, s. 155. 
18 — Fornvännen 1938. 
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kcrligen icke motsägas av någon. Huru förklara trovärdigt det 
gap, som uppstår mellan c. 1220 och c. 1300? Då fallet är viktigt, vill 
jag bemöda mig att närmare belysa Guldrupcs konsthistoria, både 
för tornet och för andra delar, vilka komma all visa sig ha bety
delse för tornhuveproblemet. 

Till Övergångstidens pryd-
nadsformer hör användningen 

^ ^ M H f e ^ 'IN I c g cl färgelemenl 
^ ^ ^ • ^ ^ bågöppningar, vidare haller 

åf j U ^ k man då ännu på de romerska 
kryssvalven, slutligen är riiml-
bågen regel i muröppningar, 
men spetsbågen uppträder i 
andra fall, såsom i tornbågar. 
Allt detta finns i Guldrupetor-
net utom spetsbågen. Veckkapi-
tälen (västportalen fig. 1) fin
nas ofta i övergångsstilen, i 
Mäster Botvids portaler, t. ex. 
Sanda torn. Men det är en skill
nad: Botvids veckkapitäl krö
nas av en täckplatta. Guldrupes 
icke. De synas härigenom höra 
ihop med Cisterciensertid. Ro
ma klosterkyrkas västportal. 
bl. a., saknar täckplattor. Även 
Visby domkyrkas äldsta por-

talkapitäl sakna täckplattor. I Roma kloster finnes också, bland 
fragmenten av den äldsta klosterarkitekluren, själva veckkapiläl-
formen. Hela expressionen av Guldrupe västportal är enkel, kraf
tig, redig, enligt cisterciensiskt ideal. Dylika veckkapitälsportaler 
utan abac förekomma eljest på absidförsedda kyrkor t. ex. Stånga I 
och Kräklingbo I, inskriftl. daterad 1211, och Angå, enligt Strelow 
byggd 12002, alltså inom Cisterciensertid. 

Att döma av det anförda synes Guldrupetornet intaga ett tidigt 
rum inom övergångsstilen, på gränsen till Cisterciensertid, såle
des omkr. 1210. 

Fig. 1. 
Guldrupe västportal med veckkapitäl 

utan täckplatta. 
Alili. 1. Westportal der Kirche von Guldrupe 

mit Faltenkapitell ohne Deckplatte. 

1 Se L u n d m a r k , E f r a i m , i Fornvännen 1925, s. 162. 
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På så åldriga torn väntar man en huv av lågpyramidalisk form, 
densamma som betygas av t. ex. Ekefuntens framställning av kyr
kotornen på de tre vise männens väg (avb. i Roosval, Steinmeister 

Gotlands, Tafel 56,1). Visserligen kan vi 

r i icke ange ett absolut säkert skiljeår mellan 

låga huvar av romanskt lynne och högspet-
siga av gotiskt. Det är möjligt, alt över
gången skodde just under »Övergångssli-
len». Men vår nyss framlagda tidiga da
tering gör det dock sannolikt, att gamla 
Guldrupe bör rekonstrueras med ett torn 
likt fig. 2. Å denna bild är inritat, inom 
det nuvarande stora gotiska koret, ett 
mindre. Är det rätt att rekonstruera med 
absid eller bör det vara med raksluten öst-

Fig. 2. Guldrupe kyrkas silhuett med den äldre kyrkans silhuett intecknad. 
Abb. 2. Silhouette der Kirche von Guldrupe mit einirezeiehneter Silhouette 

der älteren Kirche. 

vägg? Låt oss först motivera den rekonstruerade kyrkans längd
mått. Det är, öster om tornet, tänkt som 16,5 m, d. v. s. 50 grekiska 
fot. Detta är nämligen stentornets höjd och det är denna, som be
stämt längdmåttet. Jag har funnit i romanska gotländska kyrkor, att 
stentornets höjd ofta är lika med kyrkans längd utom tornet, och 
tror mig däri se en estetisk lag för sin tid. Då vi nu anse oss ha fun
nit längdmåttet för långhus plus kor och då långhusets längdmått 
därinom är känt och bevarat, nämligen 10,56 m d. v. s. 32 grekiska fot 
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(mätt på nordsidan, där sockelns östra hörnsten är bevarad) så åter
står för koret 18 grekiska fot = 5,94 m yttre längd. Murtjockleken i 
Guldrupe gamla kyrka är 116 cm eller 3%. grekisk fot; om detta av
drages, återstår en inre korlängd av 14)4 grekisk fot eller 4,78 m, vil
ket förefaller normalt för ett fyrkantkor, men också fullt tänkbart för 
ett kor med absid. Jämför t. ex. Akebäcks! Den rekonstruerade 
silhuetten i fig. 2 är absidial. En framtida utgrävning kan ge 
säkrare upplysning. 

Även det absoluta måttet är anmärkningsvärt och är ett exempel 
på en l a g. 16,5 meter = 50 grekiska fot eller 100 grekiska kvarts-
alnar; vi veta från otaliga fall, att siffran hundra, om i fot, kvarter 
eller alnar, är ett eftersträvat ideal. Måttsiffran i Pallas Athenes' 
H e k a t o m p e d o s i Parthenon behåller också i kristenheten en 
glans av det fulländade, avrundade och hela.3 

Men varför det stora grekiska måltet, där varje fot är 33 cm och 
icke den eljest oftast på Gotland brukade S t å n g a - a l n e n , som 
är 56 cm lång och vars fot är endast 28 cm? Emedan Guldrupe 
gamla kyrka byggdes under cisterciensertid och emedan Guldrupe 
ligger endast omkr. 12 km från Roma kloster och alltså helt natur
ligt kommit under dess direkta arkitektoniska inflytande och 
emedan cistercienserna äro kända för att bygga med grekiska mått 
(enl. Wanscher, Arkitekturens Historie II, 163). Märk att både 
västportalen och tunnvalvet i tornet innehålla cisterciensiska drag. 
Sydportalen (fig. 3) i sin kvadermur motsäger icke ett antagande om 
cisterciensisk byggnadstid även för långhuset (omkr. 1210?); den 
urspr. korportalen, nu sakristie-ingång, ser dock ålderdomligare ut. 
Där har funnits en relief på tympanon (fig. 4). 

Till bekräftelse på att Guldrupe vid c. 1210 var byggd med grekiska 
mått skola ytterligare några siffror anföras. Tornets yttre längd i 
v.-ö. är 6,6 m = 20 g r e k i s k a fo t . Dess bredd i n.-ö. också 
6,6 m = 20 g r e k i s k a fo t . Dess välvda ringkammares valv är i 
v.-ö. 3,15X3,15, alltså en kvadrat på 9KX9/4 g r e k i s k a fo t . 
Det stora tunnvalvet, som fungerar som tornbåge, är 1,98 djupt = 6 
g r e k i s k a fo t . Långhusets inre bredd är 16)4 grekiska fot. 

Den nämnda angenäma överensstämmelsen mellan stentorn-
höjd och kyrklängd blev upphävd, då det gotiska koret byggdes, vil-

3 Päpekat för gotländskt material i en artikel vid Nils Lithbergs 50-års-
dag den 3 aug. 1933 i Gotlands Allehanda, >Hekatompedon» av J. R o o s v a l . 
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ket jag tror skedde vid mitten av 1200-talet (fig. 5). Men å andra 
sidan tillkom då ett nytt behagligt element i siffervärlden. Kyrkans 
totala längd blev 28 (precis mätt 27,9) m, d. v. s. 100 gotländska fot, 
återigen hundratalet, men i dub
belt större skala, foten är 
dubbla kvarten! Onekligen fö
religger en avsikt: tvåfaldigan-
det av den ursprungliga 1100-
talskyrkans totallängd genom 
tillbygge av torn c. 1210 och 
nybygge av kor omkr. 1260. 
Absolut räknat är längden vis
serligen icke fullt fördubblad, 
eftersom man nu räknar i de 
små Stånga-alnarna. Men sif
fermässigt är fördubblingen 
tydlig. I denna observation lig
ger inneslutet, att torn och nya 
koret måste hållas ihop inom 
samma intresse-komplex. Då 
koret byggdes ansågs tornet 
icke dömt att småningom för
svinna som en vissnad gren, 
ty korets utmätta längd tog 
hänsyn till tornets, för att den 
nya h e k a t o m p e d o s skulle 
vinnas. Därmed var dock ej den 
nya tidens alla avsikter full
bordade. I dem ingick också bygget av ett nytt långhus. Korets 
sockel viker nämligen ut nära västra hörnet (fig. 6), ett bevis för 
att man avsåg att anlägga ett långhus i större skala än det gamla. 
Det var plats beredd för ett dylikt inom gränserna av h c k a t o m-
p e d o n därigenom att det gotiska koret lagts ett stycke öster om det 
gamla långhusets östra mur (fig. 2 plan med gamla kyrkan inteck
nad). Dessutom skulle koret välvas, vilket kom att ske 1280 eller 
strax förut. Årtalet hör till »Taxuslistans» serie4 och är f. ö. väl 

Fig. 3. 
Guldrupe sydportal, trol. från omkr. 

1210, fönstret nytt. 
Abb. 8. SUdportal der K i n h e von Guldrupe ver-
niiitlich aus der Zeit um 1210; das Fenster Den. 

4 Om »Taxuslistan> se L u n d m a r k a. a. och R i c k a r d S t e f f e n s 
publikation i Gotländskt Arkiv V, 1933. 
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motiverat. Valvet förefaller sekundärt , det nå r med sina sköldtoppar 

högt över murkrönen, det innebär en s t e g r a d g o t i c i t e t så att 

säga, förklarlig om välvningen kommit att dröja en 20 år efter kor-

bygget f. ö. Vid 1280 stod man i gryningen av höggotikons smak.8 

Fig. 4. 
Guldrupe sakristie-ingäng, urs pr. korportal från 

trol. omkr. 1150-1180. 
Abb. 4. SakristeieinpanR der Kirche von Guldrupe ur-
sprUnglieh Chorportal, vermutlich aus der Zeit von etwa 

11B0—1180. 

Til l det byggnadsprogram, som männen av omkr. 1260 accepte

rat, hörde säker t också ett tredje element: s tentornets höjning. VI 

ha sett, att de ämnade b e h å l l a tornet , men eftersom lagen om en 

viss samklang mellan tornets höjd och kyrklängden ännu rådde, 

måste de samtidigt avsett att höja stentornet. 

H u r fö rk la ra att detta icke blev av? Gå t i l lbaka till det nyss

nämnda 1280, då jag antagit, att välvningen skedde. 1280 är Bom 

sagt ett i Taxusl is tan nämnt årtal , som av allt alt döma h a r en 

betydelse. J a g förestäl ler mig, att det gäl ler den s is ta s tenbygg-

' I den terminologi jag begagnar, iir h ö g g a t i k den smak, som råder 
i t. ex. Upsala domkyrka, i Riddarholmskyrkan, i Bunge kyrka och i Tensta 
på dess höga trätunnvalvstid. 
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nadsetappen i Guldrupe, valvet, genom vilket kyrkorummet defi
nitivt fullbordades. Ett sådant årtal har en viss utsikt att bli 
memorerat. 

Kort därefter kommer inbördeskrigets år, 1288. Under kriget 

Fig. 5. 
Guldrupe frän s. ö., visande det unggotiska koret 

från omkr. 1260. 
Abb. 5. Sudostansicht der Kirche von Guldrupe: das fruh-

KOtische Chor aus der Zeit um 1260. 

flykta de sköna konsterna, alla planerna på kyrkans förstoring från 
omkr. 1260 måste då skrinläggas. 

Efteråt och förmodligen många år framåt bör landsbygdens för
samlingar lidit av en depression, som visar sig i flera kyrkors 
byggnadshistoria, på vilka vi här icke kunna inlåta oss. Denna 
depression förklarar den gotiska trähuven. Församlingen måste 
avstå från sina stora byggnadsplaner; nytt långhus inhiberades 
och höjning av stentornet, som givetvis var påtänkt, inhiberades 
också. Som en billig ersättning byggdes i stället den ännu bevarade 
huven, vilken med flöjelstång nu är något över 28 meter hög = 100 
Stånga-fot. Enligt nyligen gjord mätning av A. Edle är huven med 
stång = 12,30 m, alltså tornets totalhöjd 28,80 m. Tyvärr är icke den 
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ursprungliga hjärtstocken bevarad, såsom Bohm tror; det finns en 
skarv. Men det ursprungliga totala höjdmåttet kan icke ha varit myc
ket avvikande från det nuvarande, trol. precis 28 m. 

Här dyker alltså en ny estetik upp. Tornet skall icke längre vara 
blott så högt som den ö v r i g a kyrkan är lång, det skall vara lik-

Guldrupe korsockel med utvikning för tilltänkt nytt 
långhus. 

Abb. 6. Chorsockel der Kirche von Guldrupe mit Ausbiegung 
Itir ein gepluntes neues Langschifl. 

värdigt med h e l a s t r ä c k a n från sockelns yttre kant i väster till 
samma linje i öster. Detta ideal skulle egentligen genomföras i en 
stenförhöjning, men som sagt — de tryckta tiderna tvinga fram en 
ersättningsberäkning, där den magiska siffran nöjer sig med att 
få klättra upp på trähuv och flöjelslång. 

Detta är förklaringen på den av runorna och professor von 
Friesen givna sena dateringen fram emot 1300 på Guldrupe 
tornhuv. 

Till slut några andra fall till bestyrkande. 
Hejnums romanska stentorns höjd är 30 Stånga-alnar = längden 

av det långhus och kor, till vilka tornet byggdes (Sveriges Kyr
kor, Gotland Bd II, fig. 235, 243). Hejnums »gammalkyrkas» västra 
yttermur låg intill tornets östra kant, såsom framgår av beskrivnin
gen i Sv. K. II, s. 168. Planen fig. 243 är i detta hänseende miss
visande. 
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Othems stentorn, fullbordat i unggotisk tid, ä r 100 Stånga-fot 

högt = tota l längden av den under unggot i sk tid fä rd igbyggda 

ky rkan (Sveriges Kyrkor , Gotland I I , fig. 210). 

I Val ls k y r k a s s ten torn är den rundbåg iga delens u r sp r . höjd 

(som troligen bör r ä k n a s till nuvarande översta rundbåggluggens 

båganfang) = långhuset -J- korets längd. Däremot ä r Valls sten

torn med dess gotiska höjning = ky rkans t o t a l a längd och något 

däröver (se Roosval, Die Kirchen Gotlands S. 142). 

Det ä r rörande , att det lil la Käl lunge- tornot från 1000-talet för

sågs med en huv, som lyfte dess berömda förgyl lda kopparflöjel 

42 m = 150 Stånga-fot över marken = k y r k a n s totala längd inom 

den påbörjade got i ska planen. Kä l lunge ä r ett av exemplen på de 

byggen, som avbrötos 1288 för att sedan så gott sig göra lät av

slutas i resignationens tecken (Sveriges Kyrkor , Gotland I I , fig. 

295). 

Ekeby s tentorn från 1100-talet, som höjdes under 1300-talet för 

att ge en passande bekrön ing åt den f. ö. omkr. 1280 nybyggda 

gotiska kyrkan , är obetydligt högre än k y r k a n s totala längd, som 

är något över 100 Stånga-fot (a. a. I, fig. 509). 

Akebäcks med rundbåg iga muröppn inga r byggda torn ä r l ika 

högt som abs idkyrkans längd f. ö., exempel på den äldre »estetiska 

lagen» (a. a. I, fig. 164, 53 grekiska fot). 

Det förefaller alltså, som om idealet för småkyrko r var i t , före 

omkr. 1240 en stentornshöjd = den övr iga kyrkodelens längd, efter 

omkr. 1240 en stentornshöjd = k y r k a n s total längd, och som om i 

depressionen efter 1288 detta ideal för stentornets höjd ersattes 

genom måttet på tornets totalhöjd inclusive huv och t rol igen även 

flöjelstång. 

1000-talets och kontragotikens förhållande till dessa lagar äro 

icke undersök ta här . 

Anm. För flertalet av här citerade mått, ävenså för undersökning av 
hjärtstocken och upptäckten av skarven har förf. att tacka amanuensen Al
fred Edle, Visby. E. iakttog bl. a., att övre stockens tapp i skarvningen är 
exakt 59,5 cm lång = en vanlig svensk aln. Denna skarvning har alltså 
skett vid en sen tidpunkt, då icke längre den gamla gotlandsalnen brukades. 
Denna E:s iakttagelse är viktig, ty den uppenbarar en motivering för nu
varande flöjelstångens mått. Skarven är nämligen belägen, enl. E:s mått, 
640 cm ovan murkrönet; den tillskarvadc stocken är alltså — exklusive sin 
alnslånga tapp — 1 230 minus 640 cm läng, d. v. s. 590 cm, d. v. s. så nära 
10 svenska alnar som man kan begära i beräkningar och matlagningar av 
detta slag — 10 alnar är 595 cm. Det var givetvis nära till hands att använda 
ett jämnt antal av gängbara alnar. 



282 J O H N N Y R O O S V A L 

ZUSAMMENFASSUNG 

JOHNNY ROOSVAL: Chronologie und Metrologie der Kirche 
von Guldrupe. 

Der Turm der Kirche von Guldrupe wird, was den stoinernen Teil be
trifft, za. 1210 datiert, die hölzerne Haube dagegen durch ihre Runen
inschriften erst in das Ende dos Jahrhunderts öder za. 1300 (s. Artikel 
von E. Bohrn S. 155). Wie ist diese Diskrepauz zu erklären? 

Dio urspriingliche Kirche von Guldrupe muss ungefähr dio Längo 
gehabt haben, welche Fig. 2 in der inneren Silhouette mit schrägen 
Strichen andeutet, wenigstens ungefähr dieselbe Länge des Langhauses 
und des Chors wie die Höhe des stoinernen Turms. Hierin zoigtc sich 
oine Regel der Bauweise in vorgotischer Zeit, die durch viele Fälle 
unter den gotländischen Landkirchen bestätigt wird. 

Der Verf. hat eino zweite, ahnliche Regel beobachtet, die mit der 
ersten verwandt, aber nicht identisch ist. Sie gilt fiir gotländiscbo Land
kirchen dor frUhen und hohen Gotik, d. h. za. 1240—1320, und besagt. 
dass damals der steinerne Turmteil so hoch sein soll wie dio Gesamtlängo 
der Kirche (einschliesslich Turm). 

Nun wurde die Kirche von Guldrupe, was das Chor anbetrifft, za. 1260 
umgebaut und erhielt da eine Gesamtlänge von 28 m. Das erwähnto 
gotische Proportionsgesetz wiirde nun eine Erhöhung des Turmos im stoi
nernen Teil bis auf 28 m verlangcn. Ohne Zweifel wäre man dahin 
gekommen, wenn allés normal verlaufen wäre. Im Jahro 1280 scheint 
das neue Chor sein Gewölbe erhalten zu haben. Es erUbrigte nun, damit 
die Erneuerung als vollständig geltcn konnte, eine Erweitoning und 
Erhöhung des Langhauses und die schon erwähnte Erhöhung des steinor -
nen Turmes auf 28 m. 

Inzwischen kam aber ein schwerer Schlag, der Biirgorkrieg von 1288. 
woboi das Bauernheer von don Truppen der Stadt Wisby geschlagcn 
wurde. Eine Depression des Wirtscbaftslebens und damit auch des Bau-
wesens musstc dio Folge sein. Dio Resignation zoigte sich an der Kircbe 
von Guldrupe darin, dass die Fertigstellung des kirchlichen Urnbaus auf 
das absolut Notwendigste vom Standpunkte der herrschenden Geschmacks-
regel beschränkt wurde: man erhöhte den Turm auf das Höhonmass von 
za. 28 m, rechnete aber sparsamerweise die hölzerne Haube mit. Die 
jetzige Höhe ist einschliesslich Stange und Windfahno zwar 28,80 m, der 
obere Teil der Stange ist aber in späterer Zeit erneuert wordon und 
dabei wohl höher ausgefallen. Die Wahrscheinlichkeit, dass Höhe und 
Länge absolut = 28 m waren, ist zwingend, wenn man bedenkt, dass 28 m 
gleich 100 gotländiscbo Fuss sind, das Längenmass, in dom der grösste 
Teil der Kirchen der Insel gebaut ist. Man beachto auch, dass dio goradon 
Zahlen 100, 200, 50 usw. bevorzugt sind, nicht nur auf Gotland, sondern 
iiberhaupt im Mittelalter. 

Es ist bemerkenswert, dass das ftir die romanische Kirche oben er
wähnto Mäss 16,5 m gleich 50 griechischo Fuss ist. Vollkommon crklär-
lich, da die Kirche von Guldrupe. dio unweit des Zistcrzienserklosters 
Roma liegt, urspriinglich unter dem Einfluss der Klostcrbaukundigen 
errichtet wurde. und da die Zisterzienser sich vorzugswoiso des 
griechischen Fussos als Mäss bedienen. 

Dieser Wochsel des Masses ftihrte dazu, dass die Kircbe — erst aus 
Langhaus und Chor von 50 (griechischen) Fuss Längo bestehend — sich 
nach za. 100 Jahren auf 100 (gotländischo) Fu-s verdoppelt hatte. Zwar 
nicht absolut, aber zahlcnmässig. 


