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Väst och öst i Gotlands 
romanik 

Av A r m i n Tuu l se 

Relationerna mellan väst och öst i medeltidens konstutveckling har 
nästan alltid varit aktuella för forskningen. Man tänker främst på 
Joseph Strzygowski, som på 1920-talet var verksam även vid Äbo Aka
demi och vars teser väckte stor uppmärksamhet och livliga diskussio
ner. På 1950-talet startades av Johann-Gottfried-Herder-Institut i 
Marburg/Lahn ett märkligt verk: »Kunstatlas fiir Ostmitteleuropa», 
som under ledning av Ernst Gäll, Gunther Grundmann och Dagobert 
Frey aktualiserade problemet i större skala — från Karelen till Jugo
slavien. Undertecknad svarade för den nordligaste sektorn. Delvis 
blev bidragen färdiga på 1960-talet, men på grund av arbetets enorma 
omfattning och speciella karaktär uppstod svårigheter med publice
ringen. Manuskriptet förvaras i Herder-Institutet i Marburg och är 
tills vidare otillgängligt för utomstående. 

Det säger sig självt, att Gotland bjuder rikt material i detta sam 
manhang — främst inom bildkonsten, men i viss mån även inom 
arkitekturen. Problemet togs främst upp av Johnny Roosval. Efter 
honom har dessa frågor behandlats av Erik Lundberg, Gunnar Svahn
ström o. a.; senast har problemkomplexet berörts i Aron Anderssons 
och undertecknads översiktsverk över Nordens romanska konst. Där
efter väcktes en diskussion av Torkel Eriksson,1 medan Rikard Holm
berg har fört frågan vidare för Skånes del.2 Men innan dessa polemiska 
bidrag kom hade en amerikansk specialist på den bysantinska konstens 

1 Torkel Eriksson, Romansk konst i Skandinavien. Sydsvenska dagbladet Snällposten 
10.2.1969. 
= Rikard Holmberg, Ett skånskt spridningsccntrum för bysantinska kulturiinpulscr? 
Fornvännen 1970. s. 120 ff. 
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Fig. 1. Plan av S:t Lars kyrkoruin, Visby. Efter Erik Lundberg. — Grundriss der 
Kirchenruine St. Lars, Visby. 

område — Anthony Cutler — underkastat dessa problem en närmare 
granskning.3 

I föreliggande uppsats skall några kärnfrågor om mötet mellan väst 
och öst i Gotlands romanik beröras. En exkursion av Institutionen 
för konstvetenskap vid Stockholms Universitet till Leningrad-Novgo-
rod-Tallinn hösten 1970 har i detta sammanhang varit av stor bety
delse. 

Inom arkitekturen har S:t Lars i Visby redan i flera decennier varit 
ett stridsäpple när det gäller byggnadstypens proveniens. I sin epok
görande undersökning »Die Kirchen Gotlands» (1911) påpekar Roos
val, att S:t Lars i sin plantyp visar senbysantinska inflytanden (fig. 1), 
kanske förmedlade av den rysk-ortodoxa kyrkan i Visby, numera helt 
försvunnen. Att S:t Lars i övrigt visar västerländska drag och ansluter 
sig till den gängse Visbystilen, har konstaterats av Roosval liksom 

3 Anthony Cutler, Gärda, Källunge and the Byzantine Tradition on Gotland. The Art 
Bulletin 1969, s. 257 ff. 
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övriga författare. En ny tolkning av S:t Lars byggnadshistoria har 
gjorts av Nils P. Tidmark,4 som betecknar S:t Lars som en planerad 
rysk-bysantinsk korskupolkyrka. 

Tidmarks analys kompletteras av senare gjorda undersökningar. Så
lunda har Hans Thummler visat, att korkvadratens valv har direkta 
motsvarigheter i Osnabrticks domkyrkas långhus, påbörjat 1218, 
medan välvningen kan ha tillkommit på 1230-talet.5 Detta skulle ge 
ett terminus post quem för korvalvet i S:t Lars. Men kyrkans plantyp 
i övrigt har ingenting med Westfalen att göra, vilket också betonas av 
Thummler . Tack vare Gunnar Svahnströms undersökningar får vi 
besked om de ändringar som gjordes efter korets fullbordande.6 Bygg-
uadsplanen ändrades radikalt. Församlingsrummet bildar en kvadrat, 
över vilken ett något större likarmat kors blivit lagt; i korsarmarnas 
skärningspunkter reser sig fyra höga fyrkantiga pelare, förenade sins
emellan med gördelbågar. På dessa och sidomurarna vilar kupollik-
nande valv, valvet över korsmitten har rasat. De två pelarna i öster är 
något smäckrare än pelarna i väster — ett resultat av en ombyggnad. 
Nägon kupol har ej funnits; efter eu brandkatastrof ersattes ett mittel-
torn med ett torn i väster enligt Visbystilen. Genom löpgångarna i 
församlingsrummets murar kan man förflytta sig på olika nivåer runt 
kyrkan; på flera ställen öppnar sig gångarna mot kyrkorummet. Dessa 
gångar visar bl. a. att man ämnade ersätta det äldre koret med ett 
annat. Portalerna daterar församliiigsrummet till tiden omkr. 1250. 

S:t Lars arkitektur är sålunda en blandning av olika former, som 
kan härledas från väst och öst. Medan koret är westfaliskt, har för-
samlingsrummet sina närmaste motsvarigheter i Novgorod. Den redu
cerade bysantinska typen med fyra pelare och endast en kupol före
kommer redan i Neredica 1198,7 känd främst genom sina kalkmäl
ningar, förstörda under det andra världskriget. Betydligt närmare S:t 
Lars plantyp står Paraskeva Pjatnica, eller »Fredagskyrkan» — eccle
sia sancti Vridach, som den kallas i västerländska källor.8 Kyrkan 

' Nils P. Tidmark, S:t Lars planerade rysk-bysantinska korskupolkyrka i Visby, Visby 

1941. 
0 Hans Thummler, St. Nicolai in Visby eine Hallenkirche mit .Stutzcnwccbscl nach 
westfälischcm Vorbild. Gedenkschrift Ernst Gäll, Berlin 1965, s. 307 f. 
" Erland Lagerlöf-Gunnar Svahnströin, Gotlands kyrkor, Stockholm 1966, s. 62 f. 
7 M. K. Karger, Novgorod velikij, Moskva 1946 (ny upplaga Leningrad-Moskva 1970, 
s. 194); Istorija russkoi arhilektury, Moskva 1956, s. 66. 
s Paul Johansen, Die Kaufniannskirche. Acta Visbyensia I, Visby-symposiet tör historiska 
vetenskaper 1963, Uppsala 1965, s. 95 ff. 
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grundlades 1156 och fick sitt nuvarande utseende genom flera om
byggnader (1207, 1345, 1745). Som byggherrar omnämnas »zamorskije 
kupcy», dvs. de köpmän som bedrev handel med länderna på andra 
sidan havet — säkerligen ryssar sora hade kontakter med Gotland, 
Sverige och Danmark. 

Utom koret och en reducerad mittkupol finns mycket i Fredags
kyrkans arkitektur som påminner om S:t Lars (fig. 2). Fredagskyrkan 
hade två våningar. Speciellt bör uppmärksamheten riktas på mur-
gångarna och arkadbågarna, vilka torde kompletterats med träkon
struktioner av olika slag, för att kyrkan i största möjligaste mån skulle 
kunna användas för uppstapling av varor. Fredagskyrkan har varit 
en typisk köpmanskyrka — ecclesia mercatorum.9 Paul Johansen in
stämmer i Roosvals tes angående S:t Lars östliga kontakter — kanske 
den rentav varit en motsvarighet till Paraskeva Pjatnica. Typen i fråga 
lever bl. a. kvar även senare i Novgorod, ty byggnadsverksamheten 
där blev ej avbruten av mongolernas härjningståg.10 Det kan till-
logas, att liksom S:t Lars präglas även Fredagskyrkan av en blandning 
av östliga och västliga former — en vanlig företeelse i Novgorod, i 
synnerhet under senmedeltiden.11 

I Gotlands romanska bildkonst har det bysantinska inslaget särskilt 
skarpa konturer. Detta gäller främst de reliefer som har prytt de s. k. 
ikoniska kyrkorna och dekoren på en grupp av dopfuntar, ett material 
som Roosval har sammansatt under mästernamnet Byzantios.12 Enligt 
honom har denne anonymmästare under en viss tid arbetat vid Lunds 
domkyrka och därefter återvänt till sin hemö, där hans formspråk har 
berikats genom förlagorna österifrån: metallföremål, steatitreliefer, 
textilier och kalkmälningar. På grund av materialets heterogena 
karaktär har undertecknad i stället för Byzantios använt gruppbe-
nämningen »den bysantiniserande verkstaden».13 De olika stildragen 
har givetvis observerats även av Roosval och han kommer till slutsat
sen, att Byzantios äldre funtar står närmare Lund men vistelsen på 
hemön suddar ut de lundensisk-lombardiska minnena — bysantinis-

" Ibidem, s. 85 samt där angiven litteratur. 
10 Konrad Onasch, Gross-Nowgorod, Wieti-Miiiichen, s. 196g, s. 31 ff. 
11 Ibidem, s. 144 f.; Ocerki russkoi kultury XIII-XV vekov, Moskva 1969, s. 206 ft. 
12 Johnny Roosval, Byzantios eller cn gotländsk stenmästare på noo-talet. Fornvännen 
1916, s. 220 ff.; densamme, Sveriges och Danmarks östliga konstförbinde-lscr under medel
tiden. Konsthistoriska sällskapets publikationer 1917, s. l i f t . ; densamme, Die Stein
meister Gottlands, Sthlm 1918, s. 101 ff. 
13 Armin Tuulse, Romansk konst i Norden, Sthlm 1968, s. 84 t. 

I I —714561 Fornvännen H. 3, 1071 
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Fig. 2. Fredagskyrkan (Paraskeva Pjatnica) i Novgorod: a) Tvärsnitt mot väster; b) 
Plan av första väningen; c) Plan av andra våningen. Rekonstruktion av tillståndet 
1207 av G. M. Stender. Efter Paul Johansen. — Die Hl. Freitagskirche (Paraskeva 
Pjatnica), Nowgorod: a) Querschnitt mit dem Blick zum Westen; b) Plan des ersten 
Geschosses; c) Plan des zweiten Geschosses. Rekonstruktion fiir das Jahr 1207 von G. M. 
Stender. 
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men tar överhand. Men, enligt Roosval, motsäger inte dessa källor 
utan kompletterar varandra. Som lombardo-lundensiska betecknar han 
odjuren på funtarnas nedre delar, figurscenerna däremot skulle vara 
ryskbysantinska. Att olika stildrag gör sig gällande i verkstaden har 
även Evald Gustafsson visat i samband med en detaljanalys av relief
erna på Vänge kyrkas södra fasad — de yppersta konstverken i den 
s. k. Byzantiosgruppen.14 

Torkel Eriksson har antytt, att termen »bysantinsk» kräver en nog
grannare karakterisering än hittills har skett.13 Detta hänger samman 
med problemets ytterst komplicerade karaktär, i synnerhet på Got
land, där väst och öst blandas i större utsträckning än i andra land
skap. Vägen från det senantika till det romanska gick via Bysans, de 
bysantinska inslagen hjälpte den romanska konsten till sitt mål, men 
resultatet blev olikartat i olika länder och hos olika folkstammar. Den 
västliga bysantinismen har en helt annan karaktär än den östliga, där 
den konserverade antiken präglas av ett ceremoniellt stelnande och 
orientaliska inslag i synnerhet i ornamentiken och fantasifaunan. I 
sitt innersta blir denna konst evigt densamma. Så har det framför allt 
varit i Ryssland, ett land där grekiska mästare införde det antika arvet, 
vilket i den ortodoxa miljön upprepades i det oändliga för att till sist 
bli en manieristisk formel. Det är sålunda en stor kontrast jämfört 
med bysantinismen i Västerlandet, där utvecklingen präglas av kam
pen mellan arkaism och de nyskapande riktningarna. 

Allt detta finner man invävt i Gotlands konst, en vävnad som trots 
sin heterogena karaktär bildar ett organiskt helt. I Lunds fall torde 
frågan vara något enklare, ty där leder vägen direkt till Lombardiet, 
genomsyrat av bysantinismen. Och Lunds byggnadshytta var liksom 
de flesta katedralers verkstäder en högskola för landets stenmästare. 

Rikard Holmberg hävdar att kontakterna österut skulle underskat
tats i »Romansk konst i Norden», medan Luudadomens betydelse för 
Nordens romanik är överskattad.10 Österns roll har ju inte förnekats 
varken av mig eller andra, men att fastslå dess omfattning är i flesta 
fall mycket svårt. Novgorodkyrkorna har under hela medeltiden varit 
ikonoklastiska, de reliefplattor som härstammar från Sofiakyrkan i 

" Evald Gustafsson, Yttersta domen i Vänge. Nordisk medeltid. Konsthistoriska sluelier 
tillägnade Armin Tuulse, Sthlm 1967, s. 167 ff. 
15 Torkel Eriksson, a. a. 
16 Rikard Holmberg, a. a., s. 122 f. 



160 Armin Tuulse 

Fig. 3. Detalj av dopfunten i Atlingbo kyrka, Gotland. Foto Sören Hallgren, 
des Taiifsleines von Atlingbo, Gotland. 

Detail 

Fig. 4. Detalj av kalkmälningarna i Staraja Ladoga kyrka, Ryssland. Etter Onasch. 
Detail der Wandmalerci in Staraja Ladoga, Russland. 
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Kiew kan anses vara ett eko från Venedig.17 Fasadreliefer förekommer 
under den premongoliska perioden i Vladimir-Susdaltrakten rikligt, 
men endast under en begränsad period: första gången i den lilla 
Pokrovkyrkan vid Nerl nära Vladimir (1165), i mycket stor omfatt
ning på Dimitnkatedralen i Vladimir (1193-97), i Susdal 1222-25 OCl1 

slutligen i Jurjev-Polskoi frän 1230-34.18 Forskare från väst och öst 
är eniga om, att impulser västerifrån har spelat en stor roll, romanik 
blandas med bysautinism. Metall- och träreliefcrna har förmedlat kon
takterna, formspråket är i de flesta fall retarderat. En liknande mor-
fologisk utveckling torde ligga bakom den detalj på Valleberga-fun-
ten, som Holmberg jämför med en relief från Uspenie-katedralen i 
Vladimir.10 

Att problemet väst eller öst är ytterst invecklat, har den ovan om
talade bysantinisten Anthony Cutler visat i sitt föredrag på den inter
nationella konstliistorikerkougressen i Budapest, hösten 1969. Enligt 
honom är »Byzantios» ett mycket sammansatt begrepp, där t. o. m. 
engelska inslag kan observeras. Byzantios kan sålunda användas som 
beteckning för en heterogen verkstad, även om eklekticismen inte 
var så omfattande som i den verkstad Roosval sammanfattat under 
täcknamnet Majestatis.20 

I [anonymmästaren] Byzantios bysantiniserande stil har redan Roos
val betonat måleriets och miniatyrernas roll. Undertecknad har som 
ett exempel framhävt en initial I(hesus) på dopfunten i Vamlingbo 
kyrka,21 men exemplen kunde flerlaldigas. Figurerna på dopfuntarna 
i Atlingbo (fig. 3) och Gärda — av vilka den förstnämnda kan räknas 
som en av den främsta bland Byzantios-funtarna — visar en direkt 
kontakt med den bysantinska stilen, såsom den infördes till Novgorod-
trakten av grekiska mästare. De bästa exemplen finns i Staraja Ladoga 
frän tidigast 1160-talet (fig. 4). De fladdrande mantelflikarna och dra
periets iunerteckning kan betecknas som typiska och kommer att bilda 
underlag för figurstilen under bysantinismens andra fas på 1200-talet 
(se nedan). 

De rysk-bysantinska inslagen i Gotlands romanska kalkmålningar 

17 Andre- Grabar, Die mittelalterliche Kunst Osteuropas, Baden-Baden 1968, s. 134. 
" N. N. Woronin, Wladimir, Bogoljubowo, Susdal, Jurjew-Polskoi, Leipzig 1962; Grabar, 
a. a., s. 136 tf. 
10 Rikarel Holmberg, a.a., s. 134. 
• Armin Tuulse, a. a., s. 85. 
21 Ibidem, s. 86. 
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Fig. 5. Gärda kyrka, Gotland. 
Kalkmälningarna i tornbägcns 
norra del. Foto Sören Hall
gren. — Wandmalereien im 
nördlichen Teil des Tumibo-
gens der Kirche von Gärda, 
Gotland. 

bildar ett kärnproblem. Det var åter igen Johnny Roosval, vilken så
som den förste påpekade, att kalkmålningarna i Gärda hänger sam
man med bysantinismens östra linje. Han nämner det 1911 i »Die 
Kirchen Gotlands» utan att gå närmare in på problemet. Följande år 
tar T u r e J. Arne22 upp frågan med de tvä helgonfigurerna i tornbågen 
som underlag (fig. 5). Han lämnar en utförlig korrekt bildbeskriv
ning; som det enda sakfelet kan nämnas, att han har tolkat korset i 
det ena helgonets hand som grekiskt, medan det i själva verket är 
ett latinskt kors. Helgonfigurerna är ofta avbildade i konstlitteratu
ren. Arne bygger vidare på Roosvals iakttagelse och som framstående 
Rysslandskännare pekar han genast på några exempel som kunde 
komma i fråga som paralleller eller rent av som utförda av en och 
samma mästare resp. verkstad. Han nämner Neredica vid Novgorod 
från 1198, förstört 1941-44 — av målningarna finns numera enbart 

23 T . J. Arne, Rysk-byzantinska målningar i en Gotlandskyrka. Fornvännen 1912, s. 5 ff. 

mmmmmmmmm^m 
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nägra fragment kvar. Dessa målningar är sedan länge internationellt 
kända — förstörelsen kan betecknas som en av de största förlusterna 
som bataljerna på östfronten förorsakade. — Såsom andra exempel 
nämner Arne Georgskyrkan i Staraja Ladoga, även denna trots det 
stora avståndet tillhörande Novgorods konstkrets. Målningarna där är 
väl bevarade, av mycket hög kvalitet och dateras till 1160-talet eller 
något senare. 

Dessa två målningssviter har sedan genomgående nämnts i samband 
med Gardahelgonen och man har gjort bilden fylligare genom att 
foga till Gardagruppen även andra kalkmålningar med östbysantinska 
drag, med Källunge i spetsen. Dateringen skulle vara 1100-talets slut 
eller något senare, liksom Arne redan föreslagit. 

En mera djupgående analys av detta material gjordes på 1960-talet 
av Anthony Cutler, som granskade figurstilen, ikonografin och orna
mentiken inte enbart i Gärda, utan även i Källunge och Havdhem.2, i 

Han utgår från Arnes hypotes om släktskapen med Novgorodtraktens 
konst, men finner paralleller även i Grekland och på Sicilien. Vad 
ikonografin beträffar, kastar han fram tanken, att figurerna i Gärda 
kyrkas tornbåge skulle kunna föreställa S:t Florns och S:t Laurus, som 
på likartat sätt är avbildade i Anargyroi-kyrkan i Kastoria. De två 
helgonen var hästarnas skyddspatroner och framställs i regel med svär
det i vänster hand. I Gärda är de avväpnade och Cutler är i sin attri
buering inte allt för kategorisk. 

Av stor vikt är Cutlers ornamentstudier i Gärda, Källunge och 
Havdhem. Han visar, att verkstaden som utförde målningsdekoren 
i dessa kyrkor, var sammansatt och heterogen. I Havdhem framhäver 
han i korets norra fönstersmyg en s. k. sassanidisk palmett (fig. 6), ett 
motiv som tidigt infördes i rysk-bysantinska målningar. Liknande or
nament förekommer även i Källunge, men i Gärda har palmetterna 
gotiska inslag, i synnerhet i långhusets södra fönstersmyg (fig. 7). I 
övrigt har det ornamentala i Gardamålningarna vissa motsvarigheter 
i Palermo, Capell a Palatina. Cutler häller i stort sett fast vid date
ringen omkr. 1200. Han riktar välmotiverad uppmärksamhet på, hur 

• Cutler, a. a. — Fragment av kalkmålningarna, som framtogs i Gärda kyrkas långhus 
i samband med dess restaurering på 1960-talet, berörs inte här. De kommer att analyseras 
av Erland Lagerlöf i samband med Gärda kyrkas beskrivning i inve-nu-migMc rkri 
»Sveriges Kyrkor» inom den närmaste framtiden. Vid undersökningarna i Gärda har 
författaren haft givande diskussioner med professor Cutler och antikvarie Lagerlöf, 
vilket kvitteras med varmt tack. 

rf»»»»»»»»»»»»»»»»»»* ^ m ^ ^ ^ 
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Fig. 6. Havdhems kyrka, Got
land. Kalkmälningarna i ko
rets norra fönstersmyg. Foto 
Sören Hallgren. — Wandmale
reien in der Nische des nörd
lichen Chorfcnsters der Kirche 
von Havdhem, Gotland. 

vissa östbysantinska ornamentmotiv senare blandas med de lokala sko
lornas västliga drag. Så har det varit i Eskelhem, men även Mästerby 
kan nämnas i detta sammanhang. Däremot torde målningarna på 
plankorna från Sundre och Eke kyrkor vara från ett senare skede. I 
bägge fallen visar teckningen, att målningarna är utförda av mästare 
som saknade direkt kontakt med den ryskbysantinska målarskolan.24 

24 Ett utmärkt exempel pä, hur svårt det kan vara att skilja åt västliga och östliga 
Inflytanden, är Aron Anderssons djupanalys av målningarna i Torpa, Södermanland 
(Aron Andersson, Romanska målningar i Torpa kyrka i Rekarne. Proxima Thule. 
Hyllningsskrift till FL M. Konungen den n november )g62, Sthlm 1962, s. 199 ff.). 
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Fig. 7. Gärda kyrka, Gotland. Kalkmålningarna i långhusets södra fönstersmyg. Foto 
Sören Hallgren, Sveriges Kyrkor. — Wandmalereien in der Nische des siidlichen Lang-
hausfensters der Kirche von Gärda, Gotland. 

Det är mycket svårt att bestämma, från vilken ort impulserna har 
kommit till Gotland, ty man måste i detta sammanhang räkna med 
två moment: den utövande mästaren och hans förlagor. Målningamas 
karaktär tyder på, att åtminstone den mästare som var verksam i 
Gärda, har fått östbysantinsk skolning. Men han arbetade säkert efter 
förlagor och såsom ofta under medeltiden spreds motiven främst via 
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miniatyrerna. Författaren har med denna hypotes som rättesnöre i 
största möjliga mån sökt paralleller för Gotlandsmålningarna i bok-
måleriet och stannat vid ett exempel: en framställning av Boris Bol-
garski i ett evangeliar från 1100-talet i Historiska museet, Moskva 
(fig. 8).25 Evangeliariet i fråga och ett annat från samma tid härstam
mar troligen från Rostovbiskopen Kirill Ls bibliotek. Stilen tyder på 
Vladimir-Susdals konstkrets; vid utförandet har bulgariska konstnärer 
varit verksamma. Bulgariens roll som port till Bysans i ryskt kulturliv 
torde ha varit särskilt stor just i samband med manuskripterna. 

Jämför mau miniatyren i Moskvabiblioteket med helgonframställ
ningarna i Gärda (lig. 9), torde det vara klart, att ett samband måste 
ha funnits. Men sambandet behöver inte vara direkt, utan man kunde 
snarare tala om en och samma familj. Det är känt, att både i Kiev 
och Novgorod har funnits omfattande skrivarstugor,20 där man kopie
rade de förlagor som härstammade från andra konstområden, av vilka 
Vladimir-Susdal var ett av de viktigaste. Det kan tänkas, att Gotland 
fick sina östbysantinska impulser just på den vägen. 

I detta sammanhang kan den numera försvunna ryska kyrkan i 
Visby vara en felande länk; där kan ha funnits målningar som gav 
eko även på landsbygden, främst i Gärda och Källunge, av vilka den 
förstnämnda tycks ha haft en särskild betydelse under medeltiden. 
Arne påpekar, att sockennamnet erinrar om Gardar ike på andra si
dan Östersjön.27 Kanske några av socknens ledande män hade skådat 
dylika målningar på sina långfärder i Novgorodtrakten och ville ha 
något liknande även i sin hemkyrka. 

Att några ryskt-skolade mästare under en viss tid varit verksamma 
i Garda-Källunge-Havdhem, tycks vara tillräckligt bevisat, ty stilen är 
genuint östbysantinsk. Däremot kan inte med bestämdhet sägas, vilka 
de avbildade helgonen i Gärdas tornbåge är. Såsom känt, var öst
kyrkan ytterst sparsam med helgonattribut, och beställaren i Gärda 
har i detta sammanhang inte lämnat några särskilda föreskrifter — 
utom den lilla förändringen i korsets form. Att helgonen gör en väl
signande gest med vänster hand, är något ovanligt, men kan före
komma i den ortodoxa kyrkan, i synnerhet på ikonerna.28 

25 Islorija russkogo iskusstva 1, redakt, av I. E. Grabar, Moskva 1953, s. 477 ft. 
26 André Grabar, a.a., s. 152; V. N. Lasarev, Iskusstva Novgoroda, Moskva 1947. — För 
anskaffande av rysk speciallitteratur har jag att tacka min vän och kollega frän Est-
lanclsperiodcn, professor Voldemar Vaga, Tartu (Dorpat). 
27 Arne, a.a., s. 5. 
28 Säsom ett representativt exempel kan nämnas ikonen av Paraskeva Pjatnica, Nov-
gorodskolan 1200-talet. Jfr Konrad Onasch, Ikonen, Berlin 1961, pl. ig. 
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Fig. 8. Boris Bolgarski. Minia
tyr i ett cvangeliarium i His
toriska museet, Moskva. Efter 
Grabar. — Boris Bolgarski, 
Miniatur aus einer Hand
schrift im Historischen Mu
seum in Moskau. 

f^^^äJSaSS^^å^^^ 

På grund av det sagda, kan man ansluta sig till Cutlers hypotes, 
att Gardahelgonen ev. föreställer S:t Florus och S:t Laurus, som 
nämnt, i östern hästarnas skyddshelgon. Man kommer att tänka på de 
färder som bondeköpmän företog österut, där vattenvägarna inte bil
dade en sammanhängande farled, utan vid talrika edställen (på ryska 
»woloki»)20 var man tvungen att använda hästar för transport av båtar 

20 Onasch, Gross-Nozegorod, Wien-Miinclien, s. 12. 



Väst och öst i Gotlands romanik 169 

Fig. 9. Gärda kyrka, detalj av 
målningen i tornbägcn, jfr fig. 
5. Foto Nils Lagergren, Sve
riges Kyrkor. — Detail der 
Malereien von Fig. 5. 

och varor. Att man under medeltiden medförde hästar på båtfärder, 
är bl. a. känt genom avbildningar på Bayeuxtapeten. Nog vore det be
fogat, om de sega och uthålliga Gotlandsrussen fått sina skyddshel
gon målade på tornbågen i en av de viktigaste sockenkyrkorna på 
Gotland. Hästframställningar finns ristade på västliga väggpartier i 
flera andra kyrkor. En sådan förekommer bl. a. också i Gärda kyrkas 
tornkammare. Mer än en gissning kan detta emellertid inte bli. 

Det östbysantinska inslaget i Gotlands monumentalmåleri försvann 
inte helt med romaniken. Mellan romansk och gotisk konst finns en 
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Fig. 10. Miniatyr ur ett manu
skript i Donaueschingen. Ef
ler Haseloff. — Miniatur aus 
einer Handschrift in Donau-
cschingcn. 

lång övergångsperiod under 1200-talet, vilken sålunda korresponderar 
med den andra kraftiga bysantinska vågen i dessa Tysklands landskap, 
som hade en avgörande betydelse för konstutvecklingen på Gotland. 
Nu hade Sachsen ordet, och därifrån spred sig den nya stilriktningen 
även till Norden. Figurerna med sina oroliga draperier är liksom sam
mansatta av sprucket glas. I Sveriges konstlitteratnr har fenomenet 
hittills gått under namnet »explosionsstilen»30 — en inte helt lyckad 
fackterm. Arthur Haseloff31 har kallat stilen för den »sächsische Zac-
kenstil» och visat, att den uppstod i bokillustrationerna (fig. 10), för 
att sedan övertagas huvudsakligen av kalkmålningarna. Stilens ur
sprung har sedan klarats upp av Otto Demus.32 Han har övertygande 

30 Bengt G. Söderberg. Svenska kyrkomälningar från medeltiden, Sthlm 1951, s. 102. 
31 Arthur Haseloff, Eine thuringisch-sächsische Malerschule des / ) . Jahrhunderts, 
Strassburg 1897. 
32 Otto Demus, Der »sächsische» Zackenstil und Venedig. Kunst des Mittelalters in 
Sachsen. Festschrift Wolf Schubert, Weimar 1967, s. 307 f. 

»>>>>>>>»»>>>>>>>>»>>>>»>>>>»>>>>>i 
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Fig. 11, Kalkmålning i Hej
deby kyrka, Gotland. Foto 
Georg Gådcfors. — Wandma-
lerei in der Kirche von Hej
deby, Gotland. 

• 
visat, att den hackiga figurteckningen fanns in statu nascendi redan 
i Bysans, men genomgick en ändring på vägen till Västerlandet i Vene
dig, där inte endast konturen visar en orolig, sönderhackad linjerytm, 
utan detta erövrar hela hgurframställningen. 

På vilka vägar den bysantinismen har kommit till Gotland, är inte 
helt utredd, även om flera författare med Johnny Roosval och Bengt 
G. Söderberg33 i spetsen har berört problemet. Hittills har man be
tonat Liibecks förmedlarroll, varvid kalkmålningarna i Helgeands-
kyrkan från 1280-talet har utpekats som jämförelsematerial. Detta kan 
stämma i samband med målningarna i Lärbro, men i övrigt är bilden 
ganska heterogen. Kvaliteten skiftar, de bästa exemplen har man fått 

33 Johnny Roosval, Gotlands kyrkokonst. Visby stift i ord och bild, Sthlm 1952; Bengt 
G. Söderberg, a. a., s. 100 ff. 
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fram i Hejdeby i samband med kyrkans senaste restaurering (fig. 11). 
Liksom de flesta målningarna i denna grupp torde även Hejdeby-
dekoren härröra från tiden efter 1200-talets mitt. I flera fall kan för
modas, att miniatyrerna använts som förlagor, vilket innebär, att date
ringens nedre gräns kan flyttas till 1200-talets förra hälft. 

Någon direkt kontakt med 1100-talets bysantinism har de sachsiskt 
påverkade målningarna inte — det rör sig om en västlig linje, liksom 
även i glasmålningarna från samma skede. Därefter försvinner det 
bysantinska nästan helt ur Gotlands bildkonst. 

Zusammenfassung 

Die romanische Kunst Gotlands ist infolge der regen Handelsbeziehungen dieser 
Insel mit dem Osten vom Byzantinismus sehr stark beeinflusst. Schon Johnny 
Roosval deutete an, dass die Kirche St. Lars in Visby (jetzt Ruine) im Langhaus 
den byzantinischen Grundriss aufweist (Abb. 1), während das Chorgewölbe, nach 
Hans Thummler, mit dem des Domes zu Osnabriick zusammenhängt. Paul Jo
hansen nahm an, dass St. Lars vielleicht eine Kaufmannskirche gewesen sei, wie 
etwa Paraskeva Pjatnica in Nowgorod (Abb. 2). 

Die russisch-byzantinischen Einschläge treten in der Steinskulptur sehr deut
lich hervor, so z.B. an Taufsteinen und in Reliefs der sogen. ikonischen Kir
chen, die Roosval dem Anonymos Byzantios zugeschrieben hat. Dem Verfasser 
nach handelt es sich um eine heterogene Werkstatt aus der zweiten Hälfte des 
12. Jahrhunderts, wo westliche und östliche Zuge parallel auftreten. Manches 
lässt sich mit den Malereien in der Umgebung Nowgorods vergleichen (Abb. 

3-4)-
Auf dem Gebiet der romanischen Wandmalereien weist eine Gruppe von Kir

chen auf direkte Beziehungen zu Russland bin. Besonders deutlich ist dies in 
Gärda zu erkennen (Abb. 5), wo die Heiligenfiguren im Turmbogen wahrschein
lich nach russischen Miniaturen gemalt worden sind (Abb. 8-9). Es ist nicht 
ausgeschlossen, dass die jetzt verschwundene orthodox Kirche in Visby das clies-
beziigliche verbindende Glied war. Die Forschungen Anthony Cutlers haben 
den Beweis erbracht, dass um 1200 auf Gotland verschiedene byzantinische Werk-
stätten ihre Tätigkeit ausiibten. Besonders in der Ornamentik lebte der By
zantinismus zäh weiter (Abb. 6—7). Ab Mitte des 13. Jahrhunderts nahm man 
in der Figurenzeichnung den sächsischen »Zackenstil» zum Vorbild (Abb. 10—11). 

H 


