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HRANTARE TAK 1492? 

I N. H. Sjöborgs Samlingar för Nordens fornälskare (T. 2. Stockholm 
1824, s. 26) står följande: 

>N:o 7. Gottland, Stenkurala Ting, Heide, på en sten vid ingången till 
södra chordörren 

KIRK-fr: : IM t ! I ! BlMHH : BUKT : MrtK-f: f M : T4 : MÅ : * : Hflffh ! 
1 m : *K : H : BRIT ! I ! TRIT+tP* : MM ! 

Läses: Kirkian bran i belethes byrt lauga taga, ta var sunnu tagr ok prim 
i tretonde rado. Det är: Kyrkan brann belätens processionsdagar: då var ^ 
Söndags-bokstaf och H Gyllental i trettonde raden. + och H igenfinna vi 
på Stora Tabellen vid år 1937, som var det 6: te året i Sol-Cirklen och det 
l l : te i Mån-Cirkeln.» 

Vid slutredigering av hithörande band i Sveriges kyrkor, Gotland, anhöll 
undertecknad om professor Natanael Beckmans råd. Det utförliga svaret, 
som denne då så älskvärt gav på frågan om årtalets riktighet, är av stort 
intresse och Sveriges kyrkors red. har därför, med herr B:s tillåtelse lämnat 
det till Fornvännen. Svaret lyder så. 

»Den framställda frågan om datum för branden i Hejde tror jag mig 
kunna besvara både säkert och noggrant. Inskriften lyder i översättning. 
Kyrkan brann i »belätesbörden», lördag. Då var if söndag (= G söndags
bokstav) och t) prim ( = 1 1 gyllental) i elfte raden (kolumnen). 

Rimligtvis utgå vi närmast från den påsktabell, som förekommer i den 
gutniska runkalendern. Denna har 1139 som O-punkt och året framgår därav 
ganska klart. Tolv kolumner, vardera med 28 år föra oss till år 1475, som 
utgör sista året i tolfte »raden». Om vi i Liljegrens runlära eller i Lithberg-
Wesséns upplaga av runkalendern gå till 17:e plats uppifrån runan t), i 
vänstra margen motsvarad av dalrunorna yif.. Aret var skottår. Det har 
två söndagsbokstäver AG, av vilka den senare gällde för mars-december. 

Att ristaren skulle ha använt en på annat sätt uppställd tabell, är ytterligt 
osannolikt. Tabellen från 1140 är, så vitt jag vet, enrådande i Norden. Att 
så är, beror räkneraässigt på att 1140 är nr 1 i både sol- och måncykel. His
toriskt har det sin förklaring däri, att förhållandena i Norden ordnades så 
sent, att nämnda fördel kunde utnyttjas. Tabellen från 1140 (Talbyrdingen) 
ligger till grund för hela den isländska annallitteraturen. Utom Norden kän
ner jag egentligen blott en annan uppställning. Vissa tabeller på kontinenten . 
börja med år 1064. Om vi på försök antaga, att en så uppställd tabell an
vänts, så finna vi, att året skulle vara 1416. Detta år har samma »prim» men 
andra söndagsbokstäver och måste förkastas. 

Aret 1492 anges av Liljegren. Även Fritz Läffler, som tidigare ägt mitt 
exemplar av Liljegrens runlära, har tydligen kommit till samma resultat, då 
han strukit för dagrunor och primtalsruna för 1492 i påsktabellen. 

För att icke ha utelämnat något tänkbart alternativ antaga vi, att vi kunde 
se bort från uppgiften om »trettonde raden». Vi få då under hela perioden 
1140—1671 fyra möjliga år: 1207 (tredje »raden»), 1302 (sjätte raden), 1397 
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(tionde raden) samt 1492. Inga andra år ha den angivna kombinationen av 
söndagsbokstav och gyllental. 

Säve, Gutniska urkunder, s. 56, daterar branden till 1395. Men hans skäl 
äro icke bärkraftiga. Visserligen har år 1492 två söndagsbokstäver, men 
dessa gälla för var sin del av året. 

Runristaren har också angivit veckodagen och även velat ange datum. Han 
kallar dagen belätesbörd, ett åtminstone för mig i övrigt obekant ord. Man 
torde kunna få ett resultat genom att slå upp kalendariet för ifrågavarande 
år i Grotefends Taschenbuch. Under år 1492 inföllo följande mindre märk
liga helgdagar på lördag, resp. på dagar med dagbokstaven F.: Gertrud 
(17/3), Pancratius (12/5), Marcellus och Petrus (2/6), Primus (9/6), Con-
versio Pauli (30/6), Praxedis (21/7), Mauritius (22/9) och Andreas (30/11). 
Alla dessa torde utan nämnvärd risk kunna lämnas ur räkningen. Något 
större popularitet åtnjöto Tiburtius och Valerianus (14/4), som inföllo på 
det nordiska årets första sommardag, och Mikaelis (29/9). Men alla, in
klusive dessa stå tillbaka för de båda Mariadagarna, Marie födelsedag (8/9) 
och Marie avlelse (8/12). Av dessa är ju födelsedagen den viktigaste, avlel-
sen är t. ex. icke ens nämnd i Vallentunakalendariet. Födelsedagen är också 
termin för ett stadgande i lagen, den är gränspunkt för trädfrukternas frid
lysning. Av de två mariadagarna är den därför den absolut sannolikaste. 

Ett nästan avgörande moment är dagens nordiska namn. Marie födelsedag 
heter på isländska Bur/ardagr Mariu. B u r / r betyder ju oftast födelse. Men 
det kan också, speciellt i sammansättningar, betyda bärande. Som välbekant 
ar, ingick bärande i procession av ett helgons bild eller reliker i inånga fall 
i firandet av ett helgons dag. Att sådant förekom på Marias födelsedag, kan 
jag icke bevisa, men det synes i och för sig ganska sannolikt. Skulle något 
bevis för ett sådant bruk, eventuellt något bruk, som medförde eldfara, t. ex. 
genom bärande av ljus finnas, så kunde saken anses som nästan viss. 

Som säkert anser jag mig under alla förhållanden kunna fastslå, att in
skriften i klara ord förlägger branden till år 1492. Datum d. 8 sept. är icke 
lika säkert men i hög grad sannolikt. Hur mitt resultat stämmer med de 
slutsatser, som kunna dragas ur kyrkobyggnaden och inventarierna, över
lämnas åt fackmannen. Nat. Beckman.» 

På professor Beckmans sista ord kan svaras, att överensstämmelsen är 
god. I kyrkan är bl. a. bevarade träskulpturer fr. början av 1400-talet och 
en storartad svit av glasmålningar fr. 1300-talets mitt eller senare hälft. Dessa 
bevisa att åtminstone ingen förhärjande brand rått i kyrkans inre. Glasmål
ningarna skulle då lidit skada. Troligare är en takbrand. Detta bekräftas av 
förhållandena ovan valven. Där finns rännor i murarna som utgöra lägen 
för försvunna takstolsdelar, det förklaras gott gonom takbranden. Den troli
gen därefter nygjorda långhustakstolen är brantare än gotiska tak
stolar bruka vara på Gotland. Den normala vinkeln är 60 grader d. v. s. 
rostet bildar en regelrätt liksidig triangel. I Hejde är triangelspetsen vas
sare. — Det är intressant att genom eldsvådans datering finna en kronolo
gisk fästcpunkt för upphävandet av den gamla eljest, etter vad jag har hunnit 
iakttaga, obrottsligt följda byggmästare-regeln om den liksidiga triangeln. 

Johnny Roosval 


