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Vad som förlänade dessa lOOO-talsrösen särskilt intresse var den omram-
ning, tre av dem erhållit (fig. 1). Detta gällde rösena nr 238, 242 och 537. 
För att göra dessa minnesmärken riktigt ståtliga och väl också av bekväm
lighetsskäl ha gravbyggarna under 1000-talet ej aktat för rov att plundra 
längre åt norr på gravfältet belägna folkvandringstidsgravar på deras präk
tiga, huggna och med svängd ytterkant försedda kantstenar och med dessa 
block samt med bildstenar kringlägga rösena. De största kanthällarna, vil
kas vertikala yttersida äger den karakteristiska, i växlande riktning anbragta 
rännformiga utsmyckningen, äro omkring 2 m långa och 30 cm tjocka. 

När förf. år 1935 efter att ha undersökt ett i Ihrefältets mitt befintligt och 
med dylika huggna kantblock försett röse från tiden omkring 500 e. Kr. 
gjorde utgrävning av ett antal detta angränsande rosen, verkade det ytterst 
frapperande, att de sistnämnda i motsats till den praktfullt utrustade 
granngraven saknade varje slag av kantkedja. 1943 års undersökning gav 
förklaringen härtill. Ifrågavarande gravar inom folkvandringstidsgruppen ha 
utan tvivel varit försedda även de mod huggna kantslenar. Under 1000-talet 
ha do berövats sin ram för att tillfredsställa kravet på värdig utformning av 
då nyanlagda gravar, samma suveräna respektlöshet för en äldre tids min
nesmärken, som tagit sig uttryck genom ett flitigt begagnande av oskadade 
bildstenar för skilda ändamål i yngre gravar på detla gravfält. 

Mårten Stenberger 

HÄVERÖSTAPELN 

Vid en nyligen företagen ompanelning av klockstapeln till Häverö kyrka 
ha några iakttagelser kunnat göras, vilka ligga till grund för här fram
lagda försök att ge cn föreställning om stapelns ursprungliga konstruktion 
och utseende. 

Häverö kyrkas klockstapel äger ju en icke ringa ryklbarhet. Jämförd 
med andra svenska staplar uppvisar den flera väsentliga särdrag. 

Sådan den nu ter sig, är den nedtill belt inklädd med panel. Huven är 
späntäckt. En utvändig trappa för upp till ott plan c:a 3,5 m över mark
nivån. 

Stapeln har tidigare varit öppen, vilket framgår bland annat av den spån-
klädsel, som till stora delar är bevarad på stolpar, galleri etc. På spånkläd-
nadens avslutning nedåt kan man se, att ou bod redan ursprungligen om
slutit nedre delen av stapeln. 

En unik konstruktion är don c:a 3 m höga timrade och delvis stenfyllda 
kista, som stöder stolparna. 

Stapelns panelhölje döljer en Öppen tornslapcls utpräglade konstruktion. 
I ursprungligt skick saknade denna de länga strävningar, sora nu i sam
verkan med den sannolikt sekundära timracrkistan håller den rötskadade, 
ursprungliga stommen upprätt. 

Den ursprungliga sidsträvningon tordo, såsom längre ned skall motiveras, 
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Fig. 1. Häveröstapeln står på kyrkogårdens högsta punkt NV om kyrkan. 
The Häverö bell-tower stånds on the highest point of llie chnrchyard N. W. ot the chnrcli. 

Fig. 2. Spånklädsel på »mast». Anslutningen mot den ursprungliga bodens 
takpanel synes på bilden. 

The shinglc covering ol lhe »mast.» The join with lhe original roojpanel ot the (hed 
is shown on the picture. 

Fig. 3. Timmerkistan. Stolpen t . b. är cn av de starkt rotade yttre »mas
terna». Mot denna stå tvenne av de korta kryssade stagen. 

The timber chest. The post to the right is one ol the badly rottet! outer »masts.» 
Against it stånd two of the short crossed stays. 
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Fig. 4. Stapeln under ompanelning. 
The tower during re-panelling. 

ha varit följande: 1) korta kryssade stag, vilka gått upp till men ej igenom 
taket pä den bod, vilken omslutit nedre delen av stapeln, eller självvuxna 
träkrökar mellan syll och stolpar, samt 2) de till större delen bevarade, 
av självvuxna träkrökar utbildade knän, vilka bildat galleri i höjd mod 
klockorna. De nuvarande korta krysstagens nedre ändat äro inhuggna i 
ett av timmerkistana nedre virken. 

Erik Lundberg uppdelar i Byggnadskonsten i Sverige 1000—1400, sid. 
135—136, våra staplar i tvenne huvudtyper: 1) b o c k s't a p 1 a r, 2) t o r n -
s t a p l a r , med tvenne undergrupper, a) den helt inklädda och b) den med 
en inre bockstapel kombinerade, öppna stapeln, med bod i ncdcrdelen. 

Häveröstapeln sådan den här rekonstruerats visar ett tredje slag av torn-
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Fig. 5. Timmerkistan. Läxat förbindningsvirke mellan tim-
merkistans övre stockar. På den bortre av stockarna synes 
urtag för taksparrar. Virket överst pä bilden är sekundärt. 

T. b . et t av de korta kryss-slagen. 
The timber chest. Dove-tailed connecting timber between the 

npper logs of the timber chest. 

stapel. Den karakteriseras bl. a. av att boden här har en särskild funktion, 
nämligen att skydda och dölja kryssförsträvniiigarna. 

Denna stapel saknar vidare de båda huvudtypernas långa kryssade stag 
samt den öppna tornstapelns bockkonstruktion. 

Rekonstruktionsskissen visar en s y 11 r a m, av vilken mycket starkt 
rotade rester kunna konstateras (timmerkistan samt den sent upplagda sten
foten omöjliggör dock varje närmare undersökning). Denna syllram samt 
de yttre stolparnas nedre ändar ha rotat så att stolparna sjunkit. Detta 
förklarar vissa förskjutningar, som kunna iakttagas i stapelns övre delar. 

På syllramen äro 16 st. s t o l p a r resta, nedtill stagade medelst ovan
nämnda korta, k r y s s a d e s t a g . De korta, kryssade stag, vilka nu finnas, 
måste vara om- eller nygjorda vid timmerkistans tillkomst. De funnos på 
sin plats innan stapeln inpanelades, men kunna icke vara ursprungliga, 
då de äro inhuggna i timmerkistan. Något säkert spår av de antagna, ur
sprungligen korta krysstagen kan visserligen ej upptäckas i den ursprung
liga storamen. De övre fästpunkterna skulle sammanfalla med de nuvarande 
korta slagens, de nedre äro oåtkomliga. Men man kan knappast tänka sig 
en stapelkonstruktion, byggd med enbart de självvuxna krökarna sora sido-
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Fig. 6. Perspektivisk rekonstruktionsskiss. Virkena över och under galleriet gä 
tvärs igenom masterna och fasthållas i varje mast medelst en grov dymling. De 

självväxta knäen fasthållas i gallcriöppningarna medelst grov spik. 
Perspective reconstruction sketch. 
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Fig. 7. ös t ra fasaden rekonstruerad. Huven har proportionerats som den nu 
befintliga. Höjden från galleriets baslinje till bodens baslinje är lika med längden 

pä bodens baslinje. 
Kast facade reconstrueted. The cope has been propertioneti similarly to lhe existing one. 

Fig. 8. Rekonstruktion av norra eller södra fasaden. Roden har rekonstruerats 
med lockpancl på väggar och tak därför a t t spänens, pä nägra ställen bevarade, 
avslutning mot den ursprungliga bodens tak uppvisar c:a 1" stora avsatser. 
Sannolikt ha spånen passats emot lockpanel med c:a 1" tjocka bräder. Rester 
av nävertätning mellan mastspån och taktäckning finnas. Näver har lagts in un
der det nedre spånvarvet och böjts ut, sannolikt ovanpå taktäckningen. Observera 

den på ritningen markerade tredclningen i fasadens höjdproporlioner. 
Reconstruction of the norrb or south facade. 

23 Fornvännen 1944. 



354 .S M A R R E M E I) D E L A N I) E N 

Fig. 9. Perspekliviskt ritad uppmätning av takfot och övre ramverk. Sekundära 
strävor, takfotshräda och ytterpancl äro ej inritade. 

A perspective drawing lo scale of the eavcs and upper framework. 

Fig. 10. Schematisk framställning av mastspåncns ut formning. Rådc ek- och 
barrträd ha använts vid spånlillverkningen. Möjligen är ek det ursprungliga ma
terialet. En del av spånen ha cn avfasning, som åstadkommer att de sluta tä l t 

intill varandra på den runda masten. 
Schematic reproduction of lhe arrangement ot the shingles on the mast. 

försträvning. Det ovannämnda, alternativt gjorda, antagandet, att även den 
nedre stagningen skett med självvuxna t räknän, är sålunda osannolikt. 
Timmerkistan, vilken här antages vara sekundär , är mycket slarvigt och 
ojämnt utförd i stark kontrast (ill s tolparnas, knänas , sammanbindnings-
virkenas och spånons omsorgsfulla ulförande. 

Byggandet av timmerkistan kan ha blivit nödvändigt, då syllar, stolp-
och kryss tagsändar rotat, och man tydligen ej velat resa upp synliga sned-
strävor i don öppna stapeln. Timmerkis tan ha r sannolikt varit panelad med 
liggande panel och spånklädd(?) (spår av lodräta reglar f innas) . 
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G a l l e r i e t s rekonstruktion erbjuder inga svårigheter. Don enda osäkra 
punkten är huruvida, de mittersta stolparna i varje yttersida haft tvenne 
konsolknän under den ovala gluggen eller ej. Spår finnas emellertid, de 
utgöras av spikhål samt en svag planbilning av stolparna. 

Någon tidigare anordning för u p p h ä n g n i n g av k l o c k o r n a än 
den som nu finns kan ej spåras. 

De tvenne sydligaste klockstolsvirkena äro enligt vad do utstickande, 
profilerade och tjärade ändarna visa kvar åtminstone från don tid stapeln 
stod öppen. 

Att rekonstruera eller bestämma den nuvarande h u v e n s ålder i förhål
lande till stapeln i övrigt torde bjuda stora svårigheter. Huven sådan den 
nu visar sig har en detaljerad och fint proportionerad formgivning. Den ser 
främmande tit ovan panelhöljets enkla och konstlösa volym. 

På grund av detta förhållande samt med stöd av vissa konstruklions-
detaljer i stapelns övre delar bar författaren kommit till den slutsatsen, att 
huven antingen är den ursprungliga eller att den direkt efterbildar en 
äldre huv. 

Iwar Anderson 

HÖGHYPORTALEN I STATENS HISTORISKA MUSEUM 

Den första inmonteringen av ett museitöremål i Statens historiska mu
seums nybyggnad började den 9 juni 1938. Det var portalen från Högby 
kyrka i Östergötland (inv. 20674) som då placerades i det romanska gal
leriet. 

Ilögbyportalen är visserligen inte på något sätt något förstarangsmonu-
ment, men den är ju ott par gånger behandlad i den konsthistoriska litte
raturen.1 Dessutom är det så, att under det att museet äger en myckenhet 
av konsthistoriskt betydande f r a g m e n t av romansk stonkonst, lider det 
brist på k o m p l e t t a arkitekturdelar såsom portaler o. dyl., varför allt 
som finnos måste utnyttjas. Som en god exponent för kyrkokonst i göta-
landskapen från decennierna närmast efter 1150 under inverkan av den 
skånska konsten, kunde Ilögbyportalen alltså anses väl försvara en god 
plats. Därtill kom att don med avseende på proportionerna utmärkt vackert 
skrev in sig i den utvalda väggen. Slutligen kan nämnas att eftersom museet 
sedan länge varit ägare till en magnifik järnsmidd dörr2 från samma kyrka 
— men från en annan portal — så var dot desto önskvärdare att into bara 
dörren utan även vår portal skulle beredas hedersplatser, var och cn i sitt 
speciella sammanhang. 

1 L u n d b e r g , Sigtunakyrkorna och Norge, Fornvännen 1935, s. 226. — 
D e n s a m m e , Byggnadskonsten i Sverige under medeltiden, Sthlm 1940, 
s. 361. 

1 Sist anf. arb. s. 361 och pl. 49 (s. 329). 


