
Reflexioner kring Stånga kyrkas sydfasad
Söderberg, Bengt G.
Fornvännen 41-44
http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1960_041
Ingår i: samla.raa.se



S M Ä R R E M E D D E L A N D E N 

REFLEXIONER KRING STÅNGA 
KYRKAS SYDFASAD 

Stånga kyrkas sydfasad måste räknas till det märkvärdigaste i gotländsk 
medeltidskonst. Ja, märkvärdig är ordet, ty med sin brist på arkitektonisk 
komposition och balans verkar den sällsam, nästan monstruös. De väldiga 
högrelieferna hänger som tunga klasar pä muren, ängsligt hopträngda intill 
portalen, utan inbördes ordning och sammanhang. Generationer har s tannat 
i häpnad inför denna gåtfulla skulpturmassa, som tycks ruva på någon i 
seklers djup begravd hemlighet; man behöver inte förvånas över at t Stånga
fasaden är den sedan hundra år och mera flitigast avbildade på hela Gotland. 

Sanningen om den är att den är resultatet av ett katastrofalt miss
lyckande, cn nödtvången kompromiss, som ställer vad som brukar kallas 
»den mänskliga faktorn» i gotländsk arki tektur i skarp sidobelysning. Det 
var någonting som gick galet i mäster Egyptieus' verkstad när Stångafasaden 
skulle fullbordas — och kanske inte bara då och där. 

Detta är ingen nyhet. Johnny Koosval har naturligtvis sett detta. I »Die 
Kirchen Gotlands»1 skriver han : »Wie konnte ein so entschieden symmetrisch 
komponierender Kunstler eine solche Unförmlichkcit ausgedacht haben?» 
Ja, det undrar man verkligen. I själva verket hade Koosval själv givit svaret 
i en t idningsart ikel redan tidigare:2 »Men dä mästaren huggit eller låtit 
hugga alla stenar färdiga, avbryter ödet hans verk. Han måste resa bort 
plötsligt eller han har dött eller råkat i delo med sina byggherrar och av
skedats. Nog av : En mot hans arbete mindre pietetsfull efterträdare murar 
upp portalen och gör det så slarvigt at t den delvis döljes inom muren.» 

Stånga kyrka är utomordentl igt välproport ioncrad. Långhuset och det 
makliga västtornet nybyggdes av Egyptieus enligt Koosval' omkring 1340 
(således ett av hans tidigare verk) intill ett romanskt absidkor utan at t 
förkväva detta. I det inre möter vi en fullgod Egypticusinteriör, även om 
den — med sitt hänsynstagande till den äldre anläggningen — ter sig 
trängre och mera sluten (med endast en mit tkolonn) än hans stora hal lar i 
Grötlingbo, Väte och Hablingbo. Denna rumsbild ger eft intryck av hel
gjutenhet, av fullbordat verk; murvcrk, kapital och konsoler ta lar inte om 
något avbrott eller någon kompromiss. Men i denna inom sig slutna arki 
tektur slår portalen oeh fasadbildcrna en bräsch! Eller snara re : den fanns 
där som ett gapande murhå l , som tycks ha fått vänta i åratal på en i 
Egyptieus' verkstad kvarliggande ofullbordad portal infat tning. Till slut kom 
den, och man fick den pä plats, men den passade dåligt i måtten och blev 
amatörmässigt inmurad, sä vårdslöst att den på ena sidan hänger ovanför 
trappstenen och på den andra sidan Maria med barnet försvann in i mur-

4 Sthlm 1911, s. 197. 
2 Gotlands Allehanda 1908; citerad i Gotländska stenmästare. Pestskrift 

till Johnny Koosval, Malmö 1959. 
3 Den gotländske ciceronen, 2:a uppl. Sthlm 1950. 
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verket mitt för näsan pä den knäböjande konungen. Egyptieus kan inte 
göras ansvarig lör denna montering. Han måste ha lämnat scenen när den 
skedde. Inte heller tycks han själv ha huggit portalen färdig. Kapitälbandens 
och pi las t rarnas skulpturer är fullgoda verk av mästaren och likaså tym
panets bilder av Marie kröning, Johannes oeh Petrus, men Johannes döparen 
och Paulus är klart underlägsna arbeten av cu gesäll. Märk också den bris
tande symmel r in ! Den praktfulla manteln av trifoliebägar kring dörrom-
ramiiingen finns bara på ena dörrposten, vilket kommer hela kompositionen 
alt halta. 

Även vimpergen över portalen är ett lappverk. Det rakspetsiga rostet har 
oskickligt brut i ts och styltats upp ined hjälp av brottstycken av lister som 
inte hör dit pä ett sätt som saknar motsvarighet i gotländsk portalarki-
Icklur. Varför? Jo, man saknade den här vanliga vimpergskulpturen och 
satte i stället dit en förefintlig framställning av Kristi uppståndelse, vilken 
dock överskred måtten för den planerade vimpergen. De för denna färdig-
huggna kantl isterna blev nu för korta, och man måste öka bi ldutrymmet 
genom att sätta in de provisoriska »styltorna». 

Denna skulptur, som onekligen är cn av Egyptieus mest magnifika, för 
oss över lill det andra svårlösta eller snarare olösliga problemet pä Stånga-
fasaden: de fantastiska högrelicferna, vilka till mätt och art inte bar någol 
motstycke i nordisk skulptur ocli tycks avsedda för en byggnad av katedral-
mått . Del är med dem vimpergens uppståndelse närmast bör samman i 
form och dimension, och den torde ha varit avsedd att ingå i deras ensemble; 
som vimpergsmycke valdes den i anslutning till Norrlandaportalens l iknande 
framställning. 

De stora relieferna härrör Iran olika sammanhang och är uppenbarligen 
brottstycken ur en kolossal fris, i Egyptieus' mäktiga bildfantasi tänkt som 
cn till väldiga mått förstorad motsvarighet till de ikoniska 1100-talskyr-
kornas arkadfriscr (Vänge). Det blev en brusten skulpturdröm. »Efterträ
daren, som enligt medeltida vanor aldrig förkastade någon huggen sten, 
placerade dessa i väggen till höger om portalen.» (Koosval 1908.) Ja , om 
ingenting förkastades, fanns inte mer än detta färdighugget, ocli samman
ställningen av figurerna är då gjord efter bästa förmåga. Ncrtagandet från 
korset, i sin arkaiskt expressiva formkraft en motsvarighet till Exterusteine, 
har fått lill följeslagare en elegisk Johannes , som vi t tnar om att även 
Egyptieus kunde visa känsla för vekt patetisk gotik. Men har denne Johannes 
inte i verkligheten varit tänkt som pendang till en Mäter dolorosa i en kal-
variegrupp? Det finns bara en korsfäst rövare, och han borde t i l l sammans 
med sin förlorade kamrat ha flankerat denna korsfästelscgrupp. Hans upp
trädande här, pä denna sida om korsncdtagningen, är ur innehållets syn
punkt meningslös. Gisslandet med de groteskt karikerade bödelsdrängarna 
är en orörd komposition, men i Konungarnas ti l lbedjan nederst har mon
tören tagit sig friheten att flytta Maria ett par trappsteg högre än kungarna 
genom att placera henne på en konsol, och över henne har han anbragt cn 
baldakin, som är mångdubbelt för stor och tung för henne och motsäger 
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Fig. 1. Stånga kyrkas sydfnsud. Foto Stig T. Ku 
facade of Stånga Church. 
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hennes mjuka vändning mot de ti l lbedjande. Den måste vara gjord för en 
stor, slående helgonbild. Konsolen är naturligtvis inte heller hennes utan 
Identifieras liilt såsom avsedd att uppbära en mäktig gördelbägc i en kyrko
interiör. 

Därmed har vi kommit frän skulptur till arki tektur . Se nu närmare pä 
reliefgruppernas placering! De slår på profilerade lister, men de står inte 
bra, ly de stär pä en skräkant , och ingen riktig skulptör ställer sina figurer 
pa eu sluttande yla som de ser ut att kunna halka av. Dessa lister är i 
själva verket stycken av en stor byggnadssockel, och liknande sockellister 
är på ett primit ivt sätt inlagda som solbänk under fönstret pä fasaden. Och 
lill sist : de stympade skulpturer, vilka lagts upp som ett slags otympliga 
profitörer till portalen utan skulpturalt motiverad anslutning till denna, är 
ju i verkligheten gargoyler, groteska valteiikastare, avsedda att sitta högt 
under takskägget på en stor byggnad, säsom de gör i Lårbro torn och pä 
Swcrtingska kapellet i Visby. 

Här finner vi sålunda spolier från eller snarare ämnen till en stor kyrko
byggnad, elt grandiost projekt som vi blott kan ana. Men denna planerade 
byggnad kan inte ha varit Stånga kyrka. Den har Egyptieus byggt färdig 
omkring 1340 med allt som hörde till utom den försenade portalen. Sockel-
listerna, konsolen, baldakinen, val tcnkastarna och högrclieferna kan aldrig 
ha varit avsedda för den. De vilsekomna skulpturerna, i vilka Egyptieus' 
konstnärsskap i viss män kan sägas kulminera, t i l lhör hans sena verk, den 
tid — 1350—60 — då han blev starkt inspirerad av Swertingska kapellets 
skulpturr ika, gotiska nybyggnad, som också satt sina spår i Lärbro torn. 

Vilken kyrkobyggnad kan vid denna tid ha planerats i sådana mät t a t t 
den i sitt skulpturschcma kunde ha upptagit Stångas högreliefer, konsol, 
baldakin och valteiikastare? Jag kan på Gotlands landsbygd bara tänka mig 
en : den enorma anläggningen i Källunge, för vars fortsatta utbyggnad från 
det treskeppiga koret — i själva verket inte ett kor u tan de östra travéerna 
i cn väldig hallkyrka — finns i marken utlagda grunder och spridda hugg-
stenstragnient. Där ägde också en förenklande kompromiss rum under led
ning av Karrismästaren. ' Hade Egyptieus, det mellersta 1300-talets otvivel
aktigt ledande arkitekt, dessförinnan fått uppdraget att bygga ut Neo-Ico-
nicus väldiga kyrka? Spände han bågen för högt? Vägrade byggherrarna att 
utföra hans fantastiska projekt? Eller omintetgjordes allt av krigskatastrofen 
1301? I så fall måste Karr ismästarens insats förläggas till t MO-talet i stället 
för ett eller annat årtionde tidigare, vilket väl inte behöver stöta någon för 
huvudet. Det är även av andra skäl troligt att den postuma Egypticusverk-
staden först på 13(i0-talel eller ännu senare fält Stångafasaden färdig med 
dess fantastiska smycke av skulpturer, som förvisso var alltför storslaget 
för atl inte fä komma till användning någonstans — so oder so. 

Det kan vi fortsätta all fundera över. Den illa monterade portalen kan 

4 Sveriges kyrkor. Gotland II, 1935 s. 24 ff. Boosual, Den gotländske cice
ronen s. 130. 
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vi förklara men inte rel ieferna; för dem måste vi ta fantasin till hjälp, 
Egyptieus' djärva fantasi. Även oförklarade är dessa skulpturer en konst
historisk realitet med djup innebörd. De står för en konstnärlig och social 
ambition »över evne» som präglar det sista stora, självständigt skapande 
skedet i den gutniska mcdelt idsarki tektuien. 

Bengt G. Söderberg 

DET TIONDE NORDISKA ARKEOLOGMÖTET 

Dansk forntids rikedom och danska arkeologers insatser presenterades 
på ett föredömlig! salt i del mångsidiga och väl avvägda program, som 
utformats till det 10:de nordiska arkeologmölet 1—6 september 1959. Pro
fessor Johs Brondsteds hälsningsanförande i Nationalmuseets föreläsningssal 
inledde två dagars koncentrerade föredrag i Köpenhamn, följda av tre 
dagars exkursioner på Hornholm och, efter det officiella mötels avslutning, 
en tredagars rundtur i Nordjylland 7—9 september. Programmet genom
fördes i s trålande sensomniarvädcr och drygt 200 arkeologer deltog. Sverige 
var ovanlig! väl representera! med ca 90 deltagare, däribland inånga av den 
yngsta arkeologgeneralionen, som begagnade tillfället att under sina universi
tetslärares ledning komma i konlakl med aktuell dansk arkeologi. Under 
Köpenhamns-dagarna var i Det Kgl. Nordiske Oldskriflselskabs sal ordnad 
cn tillfällig utställning av nyförvärv och man skulle ha önskat, att tiden 
räckt lill elt grundligare studium av de intresseväckande ling, som där 
framlagts. 

Den första dagens föredrag ägnades åt cn pågående slörre undersökning 
inom vart och ell av de gästande nordiska länderna; ämnena var: »Helgo 
och den svenska handeln under yngre Järnåldern» (förste antikvarie W. 
Holmqvist) — »Morkedsplassen i Skiringsal—eldre synspunkter og nye 
undersökelser» (konservator Ch. Blindheim) — »Den byggnadsarkeologiska 
undersökningen av Tavaslehus" sloll» (intendent K. Drake). Som avslutning 
följde eu livlig diskussion om per iodbenämningarna inom den nordiska 
jä rnå ldern — den hade i programmet aviserats »for sserligt inleressercde» 
och del framgick, all ungefär hälften av mölesdeltagarna kunde räknas dit; 
till något resultat ledde den dock inte. 

Av de sex föredrag, som förlagts lill mötets andra dag, var fem avsedda 
som introduktion till besöket på Kornholm. En översikt över öns stenålder 
och över äldre och nyare undersökningar där, inle minst amtmand Vedels 
insatser, gavs av överinspektör Th. Mathiassen, Professor P. V. Glob presen
terade öns hällristningar, museumsinspeklör O. Klindt-Jensen redogjorde för 
nya undersökningar av Rornholms brons- och järnålder och cand. jur . el 
mag. art. V. Nielsen för sina undersökningar av foriil idsåkrar på ön. 1 det 
femte föredraget behandlade inuseumsinspektör O, Norn rundkyrkorna oeh 
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