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BIDRAG TILL GOTLANDS-KYRKORNAS 

KRONOLOGI 

AF 

EMIL E K H O F F . 

\ec\an det stora antalet från medeltiden härstammande 
kyrkor pä Gotland — i staden som på landsbygden 
— är ägnadt att i och för sig väcka förundran. 

Och ju mer man söker intränga i de enskilda byggverkens 
historia och lär känna, huru lång och mångskiftande denna i 
snart sagdt de flesta fall är, desto mer måste man rent af 
häpna öfver den rika lifskraft, som gutarna lade i dagen un
der hvad, som stundom kallats medeltidens mörka natt. 

Att en stor del — för att ej säga de flesta — af öns 
kyrkor undergått, redan under nyssnämnda tid, större och 
mindre förändringar, blifvit till- och ombyggda, framgår redan 
vid ett flyktigt betraktande. Men, snart sagdt, hvarje mer in
gående analys af de olika kyrkorna uppvisar, att förändrin
garna ofta äro flera och större, än man från början varit be
nägen att antaga; att med andra ord kyrkans byggnadshistoria 
är längre och mera invecklad, än den första blicken visar. 
Och detta ej blott i Visby utan äfven på landsbygden; ej blott 
beträffande de jämförelsevis större kyrkorna, utan äfven i fråga 
om de små och obetydliga. 

Man så att säga utnyttjade härvid alla möjligheter: en äldre 
kyrka ersattes helt och hållet med en ny, eller endast vissa 
afdelningar af densamma ombyggdes. Man bibehöll den gamla, 
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men förhöjde och förlängde vissa delar. De låga, rundhvälfda 
triumf- och tornbägarna upphöggos eller ombyggdes till spets 
för att stämma med en ny tids fordringar, de låga romanska 
gafvelröstena ombyggdes eller förhöjdes och gjordes spetsiga, 
för att taken skulle fä den höga resning, som en ny smak
riktning fordrade. Nya "modärna" fönster och portaler er
satte de gamla eller insattes jämte dessa. Som vi se, en lång 
lista på förändringar, använda för att låta kyrkorna motsvara 
de nya fordringarna och "följa med sin tid". 

Men gutarna voro ej blott offervilliga byggherrar för sina 
kyrkor, de voro äfven kloka köpmän, som kände penningens 
värde. Vid mången kyrkreparation, då nya "tidsenliga" por
taler antingen anbraktes i ombyggda delar eller fingo ersätta 
äldre "omodärna", förkastades ej de sistnämnda helt och hållet, 
utan insattes på mindre viktiga platser — i norr och väster 
— af kyrkan. Ja, man gick ännu längre, man använde någon 
gång — som jag längre fram skall visa — ej hela den gamla 
portalen utan endast de mera utarbetade delarna af densamma. 

Det kan sättas ifråga om ej någon gång dylikt använ
dande af äldre delar ägde rum också i fråga om huggna fön-
sterskoningar, äfven helt enkla rundbågiga dylika. Vi få här
igenom en förklaring på det förhållandet, att — vanligen i 
koren — ett litet enkelt romanskt fönster stundom uppträder 
bredvid en gotisk portal, ehuru muren, i hvilka båda sitta, 
synes homogen, d. v. s. portalen ej synes senare insatt. Detta 
kan bero antingen på en felaktig observation — med andra 
ord att den gotiska portalen verkligen är senare insatt — eller 
på nyssnämnda förhållande, d. v. s. att man vid (det senare) 
korets uppförande med dess gotiska portal använde den riind-
bågiga, romanska fönsterskoningen frän ett föregående kor. 
Alt detta utan tvifvel stundom skett, framgår däraf, att vid 
närmare granskning fönsterposterna i somliga fall visa sig 
förlängda med ett par — vid fönstrets anbringande i det nya 
koret nyanskaffade — stenar. Det vill säga, ehuru man vid 
det nya korets byggande ansåg sig kunna använda ett gam-
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malt fönster, gjorde man dock den eftergiften för en ny smaks 
fordringar, att man gjorde fönstret något högre än förut. 

Att allt detta om- och tillbyggande flitigt öfvades i den 
rika handelsstaden Visby, är ju mindre underligt, men det ser 
ut, som om en stor del af landsförsamlingarna ej voro mindre 
ifriga att låta sin kyrka följa med sin tid och presentera sig 
i ett tidsenligt och mot förändrade fordringar svarande skick. 

Det är gifvet, att dessa genom århundraden vidtagna för
ändringar skola göra en stor mängd af de gotländska kyr
kornas byggnadshistoria invecklad och svårtydd. Hvarje kyrkin-
divid så att säga blir härigenom en lefvande organism, som lefver 
sitt eget lif och därigenom erbjuder ett i högsta grad tilltalande 
studium. Detta så mycket mer, som de olika byggherrarna 
— församlingarna — tydligen fullt själfständigt genomförde de 
förändringar, som passade i det särskilda fallet, utan att känna 
sig bundna af någon viss norm och utan att bekymra sig om 
tillvägagåendet hos grannarna. 

På samma gång således som studiet af de särskilda kyr
kornas byggnadshistoria är af allra största intresse, är det 
äfven mödosamt och tidsödande. Ofta måste man taga spaden 
till hjälp. Lättast sker undersökningen naturligtvis vid de till
fällen, då en kyrka undergår reparation och då det sålunda är 
tillfälle till ingrepp i puts och murverk. Men står en kyrka 
i godt stånd med putsade murar blir problemet så mycket 
brydsammare. Spåren efter forna förändringar äro då i större 
eller mindre grad dolda och det gäller då att aktgifva på äfven 
mycket obetydliga antydningar och märken och på de minsta 
detaljer. Stundom kan en enda sten i murverket genom sin 
profil eller beskaffenhet i öfrigt gifva uppslaget till förklaring 
af en hel fas i kyrkans byggnadshistoria, såsom vi skola se 
här nedan t. ex. på tal om Barlingbo kyrka. 

I föreliggande uppsats skall jag söka lämna bidrag till en 
rätt förståelse af några Gotlands-kyrkors byggnadshistoria och 
därigenom till Gotlands-kyrkornas kronologi i allmänhet, sådan 
den enligt min uppfattning ter sig. Det är min förhoppning 
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att framdeles blifva i tillfälle att meddela ytterligare dylika bi
drag, till hvilka jag har ej obetydliga förarbeten samlade. 
Naturligtvis kan i fråga om så invecklade företeelser, som det 
här gäller, misstydning af rätta innebörden af ett eller annat 
förhållande lätteligen äga rum, men jag hoppas dock, att de 
fakta, jag framdrager, skola befinnas stödja mina tolknin
gar. Först efter ett flertal dylika byggnadsanalyser kan de 
gotländska kyrkornas kronologi ligga klar i hela dess ut
sträckning. 

Kräklingbo och Barlingbo kyrkor. Dessa båda kyrkor 
pläga i litteraturen beskrifvas som utrustade med en fyrsidig 
absid öster om koret. En "fyrsidig absid" är nog ett täm
ligen egendomligt begrepp, ett slags quadratura circuli, om 
man så vill, och en närmare undersökning om, huru det för
häller sig med de båda "absiderna", är därför ej utan intresse, 
så mycket mer som vi kunna hoppas att genom en dylik un
dersökning på samma gång komma de ifrågavarande kyrkor
nas historia närmare in på lifvet.1 

Kräklingbo kyrka (fig. 1) belägen något öfver 3,:i mil SO. om 
Visby, nära östra kusten, består nu af ett aflångt fyrsidigt lång-

1 /Manuel d Archéologiefrancaise, premiére partie; Architccture, I Ar-
chitecture religieuse. sid. 223 uppräknar Camille Enlart en del små och me
delstora romanska kyrkor i norra och mellersta Frankrike, som hafva en 
rektangulär utbyggnad eller förlängning — un chevet rectangulaire — öster 
om koret. Denna korförlängning torde emellertid ej kunna likställas med en 
absidnisch, och i alla händelser kunna säkerligen Förhållandena vid de två 
Gotlands-kyrkorna ej återföras pä de nämnda franska kyrkorna. Absiden är 
till sin genesis halfrund och denna planform bibehåller den i hufvudsak sä 
länge den var i bruk, ehuru den stundom är polygon, isynnerhet hvad yttre 
begränsningen beträffar. Som bekant finnas äfven absider som vanligt half-
runda inåt, men sä anordnade, att kyrkans altarvägg är rak utvändigt. Absi
den i Atlingbo kyrka pä Gotland bar spetsbägig grundplan. 
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hus samt öster därom tvänne korkvadrater, af hvilka den västra 
är bredare och högre än den östra. Det är denna sistnämnda, den 
smalare och lägre korkvadraten, som betecknats som en fyrsidig 
absid. Norr om västra korkvadraten finnes en sakristia. I vinkeln 
mellan denna och koret är ett magasin i sen tid tillbyggd!. 

Fig. 1. Kräklingbo kyrka. 

Intet torn, men istället en takryttare öfver västra gafveln. Lång
huset är täckt af tvänne korshvalf, hvardera korkvadraten af 
ett dylikt samt sakristian af tunnhvalf med anfang i norr och 
söder. De båda korkvadraterna samt sakristian hafva låg sockel, 
bestående af en skråkant och plint. Långhusets sockel är be
tydligt högre och utgöres af en kraftig rundstaf öfver en skrå-
kant och plint. Kyrkan äger trenne utåt ledande portaler: en 
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liten rundbågig i västra gafvelmuren, en ganska rik, spetsbågig 
i långhusets västra kvadrat på södra sidan (fig. 2) samt en lika
ledes spetsbågig, men mindre i västra korkvadratens södra mur. 
Vidare har nyssnämnda korkvadrat i norra väggen en dörr-

ÉÅ 
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Fig. 2. Kräklingbo kyrka. 1 långhusets 
västra kvadrat, 

öppning in till sakristian. Af fönster finnas ett rundbägigt i 
östra korkvadratens södra mur samt vidare trenne spclsbågiga, 
nämligen ett tredeladt i altarväggen, ett enkelt i västra kor-
kvadraten och ett tvådelad! i östa långhuskvadraten; båda på 
södra sidan. Dessutom finnes i västra gafvelmuren ett (mo-
dämt) rosettfönster. 

Allt detta har emellertid ej tillkommit på en gång. Ehuru 
Fornvännen 1913. 3 
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ej synnerligen betydande till omfång har kyrkan, som den nu 
står, i likhet med de flesta äldre byggverk en lång bygg-
historia bakom sig. 

Äldst af själfva byggkroppen äro de två nuvarande kor
kvadraterna. Båda hafva, som vi sett, i motsats mot kyrkans 
västra afdelning den vanliga, låga romanska skråsockeln och 
stå ej i förband med det nuvarande långhuset. Dettas sockel 
stöter stum! an emot den nuvarande korafdelningens.1 När
mast i ålder kommer sakristian, som således är yngre än 
västra korkvadraten, men äldre än långhuset. Den är visser
ligen så tidig, att den i likhet med de båda korkvadraterna 
har den låga romanska skråkantade sockeln, men dess angifna 
tidställning framgår af flera omständigheter. 

Dörröppningen mellan västra korkvadraten och sakristian 
visar sig nämligen uppbruten i muren, ej åstadkommen vid 
murens uppförande. Detta är klart såväl af dörröppningens 
sneda plananordning, som äfven af deu omständigheten, att 
öppningen brutits i de ä väggen anbragta målningarna, som 
därigenom blifvi! stympade. Att sakrislian är yngre än västra 
korkvadraten synes äfven däraf, att ofvan sakristians tunnhvalf, 
men under dess yttertak, kormurens ytterlif är putsadt, hvilket 
naturligtvis ej skulle hafva varit fallet, om sakristian varit 
byggd samtidigt med korkvadraten. 

Att sakristian åter är äldre än nuvarande långhuset, kan 
man äfven iakttaga ä den förras loft. Här visar det sig nämligen, 

1 Förkroppnlngen af de bada korkvadraternas sockel i vinkeln dem 
emellan pi södra sidan visar en oegentlighct. Skråfascn pä östra kvadrat.n 
sätter nämligen förbi samma fas på västra kvadratens östra mur. Det orga
nisk,! sambandet dem emellan istadkommes genom en löst inlagd kil. 
Att detta ej indikerar en tidsskillnad, utan beror pä mindre noggrant arbete, 
är uppenbart. Vid sockelns läggande har man tydligen till det västligaste i 
östra kvadratens södra sockel tagit ett för långt sockelstycke. Sedan det var 
på sill plats, har man funnit det bekvämare att bilda vinkeln genom en dit-
lagd lös kil, än att upptaga sockelstycket och hugga ett nytt med för-
kroppad vinkel. 

Vid motsvarande vinkel i norr döljes sockeln af magasinet och en i 
detsamma anbragt panel. 
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att långhusets nordöstra hörn är lagdt på sakristians västra 
inur. Hade ej sakristian varit tidigare än långhuset, skulle 
naturligtvis hörnet uppstigit ända från marken och sakristian 
varit byggd intill hörnet. Yngst af kyrkans olika delar är så
ledes nuvarande långhuset. Detta framgår äfven af andra för
hållanden såsom t. ex. den högre och senare sockeln m. m. 

Vi hafva således, hvad själfva byggkroppen beträffar, funnit 
tre byggperioder: äldst östra delen, därefter sakristian och 
yngst nuvarande långhuset. Detta likväl ej sä att förstå: att 
man ursprungligen uppförde ett med provisorisk mur i vä-

Fig 3. Kräklingbo kyrkas första form. Skala se fig. 10. 

ster tillslutet kor med tillhörande "fyrsidig absis", och under 
längre eller kortare tid nöjde sig med denna anordning, un
der afvaktan på ett blifvande långhus. Kyrkans historia 
har nämligen mer att bjuda på än de tre nämnda byggperio-
derna. 

Öster om den nuvarande östra korkvadraten har jag ge
nom gräfning blottlagt grundmur och första sockelskiftet till 
en regelrätt, halfrund absis. Den ligger så tätt under gräs-
torfven, att den tillkännagifver sin tillvaro redan genom grä
sets färg och uppstickande stenar. Vid blottläggandet visade 
den sig ganska väl bibehållen; endast vid hjässan var ytter-
lifvet stördt genom västra ändan af en här anlagd graf med 
murbruksslagna sidor. Konstaterandet af denna absid ger na
turligtvis en ny och tillfredsställande förklaring af kyrkans 
östra del. Vi hafva här ingalunda ett kor med en ej mycket 
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mindre "fyrsidig absid", således en fullkomlig abnormitet, utan 
en visserligen liten, men fullt regelrätt kyrka bestående af 
skepp, kor och (halfrund) absis, se fig. 3. Huruvida denna 
äldre kyrka i väster hade torn, eller ett sådant endast varit 
tillämnadt, är svårt att säga. Att endera varit fallet, torde 
vara antagligt, enär, som jag på annat ställe uppvisat, de got
ländska kyrkorna som regel ha torn eller varit afsedda att få 
ett dylikt, ehuru det ej kommit till utförande. Bågen mellan 
nuvarande långhuset och korafdelningen, d. v. s. nuvarande 
triumfbågen, tillhör västra korkvadratens västra mur och ej 
långhusets östra mur. Vid kyrkans senaste reparation (1908) 
visade det sig, att denna båge var uppbruten i muren, ej bildad 
vid murens uppförande. Detta kan betyda ant ingen, att ingen 
båge alls ursprungligen funnits i den gamla kyrkans västmur 
och att således den nuvarande bågen vid nuvarande långhusets 
byggande helt och hållet uppbrutits i den gamla muren, eller 
ock, att en mindre (tillämnad torn-) båge funnits här och 
(vid nyssnämnda tillfälle) blifvit genom uppbrytning vidgad 
till bredd och höjd och erhållit spetsig form. Det senare är, 
på grund af hvad som nyss framhölls, det troligaste. Endast 
gräfningar under golfvet i nuvarande långhuset — hvartill jag 
emellertid ej haft tillfälle — kunna afgöra, om vid den gamla 
kyrkan torn funnits eller ej. Men äfven, om under långhusets 
golf inga grundmurar till torn skulle finnas, framgår naturligt
vis ej däraf, att ej ett torn kunnat vara tillämnadt och att ej 
en blifvande tornbåge funnits i väster — på samma sätt som 
vi längre fram skola se förhållandet vara i nuvarande lång
huset. Frågan om den gamla kyrkans utseende i väster får 
således lämnas öppen, men att ett torn funnits eller varit af-
sedt att byggas är, som sagdt, ganska visst. 

Den äldre kyrkan, hvilkens plan vi nu tagit i skärskå
dande, hade naturligen ej; det utseende, som den nuvarande 
kyrkans östra del, nuvarande korafdelningen, nu har. Först 
och främst var kyrkan lägre än nu så till murar som takres
ning. Vidare funnos ej de nu befintliga hvalfven. Långhuset 
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hade säkerligen innertak af trä och koret möjligen tunnhvalf 
af sten med anfang i norr och söder, absiden naturligtvis hjälm -
hvalf. En antydan, att koret hade tunnhvalf, ligger i den om
ständigheten, att norra och södra muren har större tjocklek än 
den östra; en omständighet som vore ganska svårförklarlig, 
om den ej berodde just på, att den större murtjockleken be-
höfdes i norr och söder för att mottaga trycket af ett tunn
hvalf. För det nuvarande korshvalfvet är den tunnare östra 
muren tillräcklig, och för dylika hvalf spelar olika tjocklek af 
murarna ingen roll. För ett äldre tunnhvalf talar ju dessutom 
den omständigheten, att flera gamla kyrkor t. ex. Alfva, Butle, 
Akebäck Fardhem m. fl. hafva dylika korhvalf, och att man 
gerna, äfven om kyrkan i öfrigt var trätäckt, ville hafva koret 
hvälfdt. 

Denna äldre och lägre kyrka hade naturligtvis ej den nu
varande portalen, och ej heller de nu befintliga spetsbågiga 
fönstren. Äfven det rundbågiga i östra korkvadratens södra 
vägg fanns ganska visst ej i den äldre kyrkans kor, som vi 
strax skola se. 

Det gamla långhuset hade emellertid utan tvifvel ingång 
på samma plats, där nuvarande koringången befinner sig, 
d. v. s., som regeln är i långhusen, på södra sidan, nära västra 
ändan. Här fanns med största sannolikhet ursprungligen den 
lilla romanska portal, som nu är insatt i väster i den provi
soriska mur, hvilken fyller den båge, som vid nuvarande lång
husets uppförande anordnades för ett blifvande torn, hvilket 
emellertid ej kommit till utförande ännu i dag.1 En möj
lighet finnes naturligtvis, att portalen suttit i väster äfven i 
det gamla långhuset, men dä detta säkerligen hade portal på 
vanlig plats, d. v. s. i söder, och var af sä små dimen
sioner, torde någon portal i västmuren ej förekommit. Den 

1 Ej att förväxla med det torn, hvilket man, som vi sett, troligen till-
ämnade redan vid första långhusets byggande. Vid båda långhusens pla
nerande gick man således antagligen tillväga pä samma sätt. nämligen att i 
Västmuren anordna en båge för ett blifvande torn. 
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till våra dagar komna portalen är därför med all säkerhet den 
enda, som fanns i den första lilla kyrkans långhus och platsen 
för densamma var utan tvifvel i södra väggen. 

Den ifrågavarande portalen (fig. 4) är rundbågig, liten 
och enkel. Omfattningen utgöres af murhörn, kolonn och post. 

Fig. -1. Kräklingbo kyrka. I västra inuren. 

Intet tympanon; murliörn och post forisätta öfver anfangen i 
rundbäge. Kolonnernas baser attiska, kapitälerna äro tidiga 
veckkapitäler. Portalen angifver således rätt tidig romansk tid. 

Snedt ofvan och öster om portalen satt ej som nu ett 
spetsbågigt fönster. Pä murens insida synes här en hug
gen skoning angifvande ett fönster. Formen osäker, men möj-
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ligen ett rundfönster; således ej ursprungligt. Men utan tvif
vel fanns därförut ett litet rundbågigt fönster. 

Det nuvarande altarfönstrets plats intogs i gamla kyrkan 
af absidens tribunbågc. Jag nämnde nyss, att äfven det rund-
bågiga, tämligen höga fönstret i södra väggen at gamla koret 
ej fanns på äldsta kyrkans tid. Längre åt öster i samma mur, 
nära dennas östra kant finnes nämligen i innerlifvet en läm
ning af ett gammalt igensatt fön
ster. Det nu synliga spåret be
står af ena halfvan — den östra 
— af fönstersmygens inro kant-
skoning (fig. 5). Att de bada 
fönstren, det igensalta och det 
ännu befintliga, ej kunnat vara 
samtidiga, framgår af flera för
hallanden. Först och främst är 
ett fönster i södra korväggen re
gel i de gotländska landskyrkor
na, äfven där koret är ganska stort. 
Nägra få undantag gifvas visser
ligen, där två fönster förekomma, 
men då är antingen det ena upp
taget i modärn tid, eller äro de 
två fönstren betingade af särskilda 
förhållanden. Vi kunna därför som 
bestämd regel antaga, att kyr
korna på Gotlands landsbygd uppfördes med endast ett fön
ster i södra korväggen, och lika säkert är, att det ovanligt 
lilla koret i den äldre Kräklingbokyrkan ej häruti bildade nå
got undantag. Redan härigenom är det ganska klart, att de 
två fönstren ej kunna vara samtidigt byggda. De ha ej heller 
funnits lill samtidigt. Det nu igensatta och halfverade fönst
rets båge, se fig. 5, skär nämligen, fullt utslagen, in i det 
nuvarande fönstret; en omständighet, som ju i och för sig är 
afgörande. Dessutom sitter det igensatta betydligt lägre än 

Fig. 5. Kräklingbo kyrka. 
Igensatt fönster i ursprungliga koret. 

Skiss efter foto. af förf. 
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det andra, hvilket varit mycket egendomligt, om de tillkommit 
samtidigt. Ännu ett skäl, hvarför det nuvarande romanska 
fönstret måste vara sekundärt, d. v. s. tillkommit efter korets 
byggande, skall jag strax omnämna. Af de nu anförda för
hållandena framgår således med full tydlighet, att det lilla, 
lägre sittande, nu igensatta fönstret ursprungligen varit korets 

enda fönster samt att det 
igensatts med anledning af 
det nuvarandes upptagan
de. Detta sakförhållande 
är för kyrkans historia af 
yttersta vikt. 

Enligt den vanliga nor
men för de gotländska ko
ren hade koret i Kräkling
bo gamla kyrka oaktad! sin 
ringa storlek en portal på 
södra sidan. Den är redan 
i gammal tid igensatt, och 
på murens putsade ytter-
lif synas nu inga spår af 
densamma. Det är inne i 
koret på murens innerlif 
vi träffa dylika. Här finnes 

mot murens västra ända ett väggskåp (fig. 6). Pä ömse sidor 
om detta se vi tvänne ned till golfvet gående raka lister af 
huggna kvadrer. Dessa båda lister hafva naturligtvis intet att 
göra med skåpet, d. v. s. äro ej anbringade i och för dettas 
insättande i muren. För skåpets anbringande har ej heller 
stenhällen under skåpet, mellan de båda listerna någon bety
delse. Detta kunde naturligtvis lika väl som på hällen ställts 
på murverket under densamma, såsom vi finna de allra flesta 
väggskåp i gotländska kyrkor insatta. 

Huru skall nu denna anordning förklaras? Ja förklaringen 
är egentligen lika enkel, som den är belysande för de gamlas 

Foto. al förf. 

Fig. 6. Kräklingbo kyrka. Parti af ur 
sprnngliga korels södra mur. 
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sätt att gå tillväga. De båda vertikala listerna af huggna 
kvadrer äro ingenting annat än kantskoningarna på den inre 
smygen af en här ursprungligen belägen dörröppning, d. v. s. 
just den dörröppning, som vi enligt den, som vi sett, vanliga 
normen för de gotländska koren hafva att söka här. När man 
igensatte denna dörröppning, begagnade man tillfället att i 
densamma inåt koret bilda en sittnisch för kyrkans präst. An
ledningen till hvardera åtgärden skola vi längre fram se. Vid 
dörröppningens igensättande fyllde man därför endast dess 
nedre del med full mur, under det att i den öfre delen insattes 
en tunnare i flykt med kormurens ytterlif. Härigenom upp
stod inåt koret en nisch, som försågs med en sitthäll och i 
öfrigt anordnades till en lämplig sittplats. De båda åtgärderna 
vidtogos således i sammanhang med hvarandra och, som vi 
snart skola se, redan under en ganska tidig del af medeltiden. 
Sittnischen gjorde naturligtvis tjänst under hela medeltiden, 
men stod därefter öppen, sedan den troligen förlorat sin be
tydelse, närmare kanske ett par århundraden. Väggskåpet 
tillhör nämligen antagligen 1600-talet. När man vid denna 
tid ville anbringa ett väggskåp i koret, begagnade man därtill 
den numera betydelselösa sittnischen, ställde skåpet helt en
kelt pä sitthällen och fyllde öfre delen af nischen, ofvan skåpet 
med murverk. Anordningen blef därigenom sådan, vi nu se 
den. Denna lilla, skenbarligen mycket obetydliga detalj i 
kyrkan vittnar således om anordningar, vidtagna i densamma 
under loppet af närmare ett hälft årtusende.1 

Den bild vi få af den förmodligen äldsta stenkyrkan på 
platsen är sålunda följande: en liten låg absidkyrka med nä
stan kvadratiskt kor och likaledes i det närmaste kvadratiskt 
långhus; låg (romansk) takresning; troligen intet torn. En 
triumfbåge, som hade samma bredd som nu, men var lägre 

1 Enär intet väggskåp från medeltiden nu finnes i koret, men ett så
dant borde hafva funnits, är det troligt, att det samma blifvit vid det nu
varandes anordnande igensatt och nu döljes under putsen. Skälet, hvarför 
man öfvergaf det gamla, kan hafva varit, att det var för litet. 
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och rundhvälfd. 1 långhusets södra vägg, åt västra ändan, 
den lilla enkla portal, som nu sitter i kyrkans västgafvel; 
samt i samma vägg ett litet rundbägigt fönster. I koret, på 
södra sidan, nära västra ändan en portal, ännu mindre och 
enklare än den nyss nämnda, samt öster om portalen ett 
helt litet rundbägigt fönster, som på grund af korets liten
het kommit att sitta helt nära östra muren. Inga fönster på 
kyrkans norra sida. I absiden troligen ett (möjligen trenne) 
fönster. Altaret stående under tribunbågen, således längre åt 
öster än nu. Detta senare förhållande framgår med stor san
nolikhet däraf, att det dåvarande (och enda) fönstret i koret 
hade sin plats så långt åt öster. Med altarets nuvarande 
plats skulle det gamla fönstret gifvit mycket olämplig belys
ning åt detsamma, endast belyst dess ena gafvel. Stående 
under tribunbågen erhöll däremot altaret så god belysning, 
som öfverhufvud taget var förenligt med de mycket knappa 
ljusförhållandena i kyrkan. Redan det ursprungliga fönstrets 
plats så långt åt öster i koret är därför egentligen tillräcklig 
att indikera den ursprunliga befintligheten af en absis, äfven 
om denne ej blifvit genom gräfning blottlagd. 

Den första stenkyrkan på platsen företer således bilden 
af en fullkomligt regelrätt kyrka, ehuru af mycket små dimen
sioner: just en sådan kyrka, som vi ha skäl att vänta oss som 
den första efterträdaren i sten till den med stor sannolikhet 
på platsen förut befintliga träkyrkan, som väl antagligen var 
af stålkonstruktion. Till närmare bestämmande af den nu be
skrifna första stenkyrkans ålder får jag återkomma längre fram. 

Den lilla oansenliga kyrkan var, som kyrkor af hög ålder 
i allmänhet äro, till det inre ytterst mörk. Det lilla längst in 
i korets sydöstra hörn sittande fönstret samt ett troligen ej 
mycket större i långhusets södra vägg voro förutom absidens 
obetydliga fönster de enda ljusöppningarna i kyrkan. Genom 
absidens fönster, äfven om de voro tre, inkom ytterst ringa 
ljus i kyrkan, dels pä grund af deras mycket ringa storlek, 
dels till följd af deras plats. Det var egentligen endast själfva 
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absiden, som genom dem erhöll en knapp belysning. Själfva 
kyrkan måste således nöja sig med endast två helt små ljus
öppningar. 

Det var troligen af detta skäl, som redan ganska tidigt 
den förändring vidtogs, som nu skall beskrifvas, och som gal 
kyrkan dess andra form — fig. 9 a. 

Förändringen bestod i borttagande af absiden och insät
tande här af en rak altarvägg, igensättande och borttagande 
af den lilla portalen i korets sydvästra hörn, igensättande af 
det lilla fönstret i korets sydöstra hörn. Vidare upptagande 
af (det ännu befintliga) rundbågiga fönstret i södra korväggen. 
I den raka altarväggen anordnades med största sannolikhet 
antingen ett större rundbägigt fönster eller en grupp af tre 
mindre dylika med det mellersta något högre än de båda an
dra. Det senare alternativet torde på grund af jämförelse med 
Barlingbo vara det antagligaste. Altaret framflyttades något 
åt väster, till nuvarande platsen, något framför den östra kor
väggen. Däremot bibehölls utan tvifvel den gamla romanska 
portalen i långhuset och möjligen det snedt öfver densamma be
fintliga ursprungliga fönstret. Likaledes nöjde man sig säker
ligen fortfarande med den lägre och rundhvälfda triumfbågen. 
Förändringarna inskränkte sig således egentligen lill koret, men 
genom fönstergruppen — eller fönstret — i dettas östvägg 
och genom upptagandet af det något större fönstret ungefär 
midt pä södra väggen erhöll koret utan tvifvel en vida bättre 
belysning, som naturligtvis äfven kom långhuset till del. 

Som vanligt efter en reparation och förändring erhöll kyr
kan ny invigning. Mindre vanligt är däremot det lyckliga för
hållandet, att här blifvit till våra dagar bevarad och kommit i 
dagen en inskrift, hvarigenom man i sammanhang med invig
ningen hugfäste minnet däraf för kommande tider. Vid den 
senaste reparationen af kyrkan, är 1908, upptäcktes under se
nare putslager pä korets norra och södra vägg början och 
slutet af en latinsk inskrift i majuskler. Jag har på annat 
ställe haft anledning att i korthet omnämna densamma. 
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Denna inskrift är af allra största betydelse. Den är näm
ligen helt enkelt — förutom en nu förlorad likartad inskrift i 
Träkumla kyrka — den enda fullt säkra, samtidiga, dokumen
tariska uppgift rörande de gotländska landskyrkornas krono
logi, som vi för närvarande äga. Man har visserligen anfört 
några andra, nämligen beträffande Fole, Lokrume, Stenkyrka 
och Linde, samt äfven Hörsne, Västergarn och Sanda. Men dels 
äro dessa uppgifter ej samtida, dels kunna befogade anmärk
ningar göras mot alla. Att t. ex., som man vid Linde kyrka 
försökt, från en slarfvigt utförd handskrifvcn inristning — "Anno 
abicer. .. Anno ab incarnacione d:ni MCCLI"—på insidan af 
trädörren i norra portalen vilja bestämma uppförandet af kyr
kans äldsta del till nämnda årtal, kan ju ej på något vis vara t ill -
låtligt. Årtalet kan ej ens med någon grad af säkerhet använ
das för fastslående af någon viss fas af kyrkans byggnadshistoria. 
Det kan betyda tiden för trädörrens tillverkande, men det kan 
ocksä betyda något helt tillfälligt, något för kyrkans bygg
nadshistoria helt främmande. Jag erinrar härvid om det i 
Maria-kyrkan i Visby samt i ett par andra Gotlands-kyrkor på 
portalskoningarna med tidens siffror inristade årtalet 1494, 
som alldeles otvifvelaktigt ej har något med kyrkornas krono
logi att göra. 

Den nu försvunna inskriften i Träkumla kyrka1 samt den 
bevarade i Kräklingbo äro därför, som sagdt, de enda, vi nu 
känna, som hafva åtgörande betydelse för de resp. kyrkornas 
kronologi. Båda tala emellertid ej om kyrkornas byggande 
utan om deras invigning och, åtminstone i fråga om Kräk
lingbo, ej om den första invigningen utan om en, som följde 
på en ny fas af kyrkans tillvaro.- Alt vi, som af det följande 
skall framgå, äro i stånd att med full säkerhet bestämma, 

1 Aftecknad af G. Lindström i Anteckningar om Gotlands medeltid. 
del 2, sid. 106. Se vidare härom i mitt ofvan anförda arbete om S:t Clemens. 
sid. 173. 

- Angående Träkumlas byggnadshistoria är jag ej för närvarande i till
fälle alt yttra mig. 
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hvilken fas af kyrkans byggnadshistoria, som föregick invig
ningen, ger inskriften naturligtvis så mycket större betydelse. 

Kräklingbo-inskriften är äfven från en annan synpunkt af 
stor vikt. Den bekanta listan på Gotlands-kyrkor' med för de 
flesta vidfogadt årtal samt äfven ett penningbelopp har, som 
kändt är, uppfattats på olika sätt. Längre tillbaka i tiden 
(Brunius) antog man på grund af en tillsatt oriktig öfverskrift 
helt okritiskt, att årtalen betydde byggnadsår. Senare befanns 
detta ohållbart och man har gissat på invigningsår och visi-
tationsår. Öfverhufvud har man emellertid ansett sig ha skäl 
att med stark kritik betrakta listans uppgifter. Detta har man 
visserligen fortfarande, men Kräklingbo-inskriften ger dock åt
skilligt att tänka på i detta sammanhang. Listan nämner för 
Kräklingbo årtalet 1211 och år 1908 aftäckes i kyrkan en in
skrift, som angifver, att en invigning af kyrkan förstnämnda 
år ägt rum. Detta kan ej gerna vara ett tillfälligt samman
träffande. Man måste antaga, att den, som nedskrifvit årtalet 
i listan, haft kännedom om den skedda invigningen. Härmed 
är naturligtvis ej gifvet, att hvarje årtal i listan betyder ett in
vigningsår. Detta synes af flera skäl oantagligt. Listans årtal 
äro nog fortfarande mystiska och vi få tillsvidare nöja oss med 
att antaga, att de afse någon i samband med kyrkan stående 
händelse, som antingen kan vara en invigning eller något 
annat, som för närvarande undandrager sig vårt bedömande. 
Att listans uppgifter, rätt fattade, kunna vara korrekta, visar 
emellertid Kräklingbo-inskriften. Den visar äfven, att med år
talet kan afses en invigning samt att denna invigning ej be-
höfver vara den första, den som följde på kyrkans första upp
byggande. 

Inskriften i Kräklingbo är, som sagdt, ej fullständig. Dess 
mellersta del har gått förlorad. De bevarade orden af början 

1 Intagen i Langebeks Scriptores rerum danicarum tnedii avi och Scrip-
tores rerum suecicarum tnedii avi, del 3, samt utgifven som akademisk 
dissertation af J. H. Schröder och Q. A. Weström 1848. Se vidare härom 
anf. arb. om Clemens sid. 172. 
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och slutet äro dock lyckligtvis tillräckliga för att säkerställa 
inskriftens innebörd och gifva den dess stora värde. Den 
börjar på korets norra vägg, invid triumfbågen, något ofvan 
dennas anfangslist och slutar på motsvarande ställe på södra 
väggen. Den har således löpt rundt koret, möjligen äfven på 
dettas östra vägg. Majusklerna äro oväxlande svarta och röda. 
1 sitt stympade skick lyder den nu: Anno d.ni MCCXI 

- — — Si nicolai cofessoris, d. v. s. Herrens år 1211 -
— — den helige Nicolaus' bekännarens. 

Den ofvan omtalade, nu försvunna inskriften i Träkumla 
kyrka intog i dennas kor samma plats som Kräklingbo-in
skriften och ljöd efter Lindströms uppteckning "Anno d:ni 
MCCCLXXX klis sept — dei et virgis — sei mychaelis are". 
Lindström öfversätter och supplerar: Herrans år 1280(!) den 
1 sept. (invigdes denna kyrka till) Guds, den heliga jungfruns 
och ärkeängelen Michaels (ära). Det kan naturligtvis ej lida 
något tvifvel, att ej Lindströms komplettering af de förlorade 
orden i inskriften är den rätta. Däremot har ett förargligt 
skriffel eller tryckfel insmugit sig i hans redogörelse. I åter
givandet af den latinska texten slår "MCCCLXXX", men i 
den svenska 1280. Detta beror utan tvifvel på, att i det ut-
skrifna manuskriptet ett C för mycket tillkommit i det latinska 
årtalet eller på ett vanligt korrekturfel. Årtalet 1280 torde af 
många skäl vara det rätta, så mycket mera som i Lindströms 
text det med arabiska siffror skrifna "1280" återkommer tvänne 
gånger. Detta berör emellertid ej i högre grad föreliggande 
fråga. Säkert är att inskriften omtalar kyrkans invigning. 

De båda inskrifterna, anbragta på samma plats i sina re
spektive kyrkor och båda monumentalt (ej tillfälligt) utförda 
samt likalydande — så långt vi kunna döma — i uttrycken, 
hade utan all fråga det samma att förkunna. Det torde därför 
ej vara något tvifvel underkastad!, att vi ej hafva rätt att 
supplera Kräklingbo-inskriften till: Anno dni MCCXI (dagens 
namn) haec ccclesia consecrata est in honorem — — 
et sei Nicolai confessoris; d. v. s. Herrens år 1211 (dag) in-
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vigdes denna kyrka till — och den helige bekän-
naren Nicolaus' ära.' Att kyrkan ej var invigd endast till S:t 
Nicolaus är mer än troligt. Vi erinra oss, att Träkumla-inskrif-
ten omtalar Gud, den Heliga Jungfrun och ärkeängeln Mikael. 
Dominikanernas kyrka i Visby var invigd åt S:t Nicolaus och 
S:t Augustinus. Att en kyrka var invigd åt tvä eller flera 
helgon eller andra heliga personer, var en vanlig sak. Dess
utom kommer härtill beträffande Kräklingbo, att den plats, 
som den försvunna delen af inskriften måste hafva intagit, gör 
troligt, att i densamma flera namn voro nämnda. 

Genom inskriften fä vi således veta, att kyrkan år 1211 
undergick en invigning. Att denna ej var den ursprungliga 
och första efter kyrkans byggande utan den, som enligt van
ligt medeltidsbruk följde pä just den förändring af kyrkan, som 
här ofvan är beskrifven, och genom hvilken absiden borttogs, 
den raka altarväggen uppfördes och det (sekundära) rundbå-
giga fönstret (det nuvarande) upptogs i korets södra vägg ra. m., 
framgår af flera samstämmande omständigheter. Tiden för 
kyrkans första uppförande karakteriseras nämligen af den por
tal, som nu sitter i nuvarande långhusets västra mur, men 
som ursprungligen tillhört den första kyrkan. Denna lilla 
enkla, rundbågiga portal (fig. 4) med sina veckkapitäler måste 
föras till 1100-talet och säkerligen ej till sista åren af det 
samma utan rätt långt ned på århundradet. Vidare är det i 
södra korväggen insatta (sekundära) fönstret just ett sådant, 
som vi kunna vänta oss i början och under de första årtion
dena af 1200-talet. 

Vilja vi ej nöja oss med dessa så att säga inre skäl, 
hvilka emellertid i och för sig skulle kunna vara åtgörande, 
så gifver inskriften själf det yppersta bevis för, att den invig-

1 Den helige Nicolaus af Myra var biskop i nämnda stad i Lycien un
der senare delen af 200-talet. Han var högt ärad för fromhet och välgören
het. Hans vanliga attribut var tre gyllene kulor. Skcpparskräen valde 
honom ofta till skyddspatron, äfven bagarnes skrän. På grund af lians trans-
lation 1087 till Bari i Italien benämnes han älven stundom den helige Nico
laus ai Bari. 
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ning, den omtalar, är den, som afslutade nyssbeskrifna om-
ändringar i kyrkan: nämligen genom den plats, som den är 
anbringad på. Som fig. 7 visar, går inskriften på södra väg
gen alldeles intill kantskoningen på fönstret i samma vägg. 
Detta fönster är emellertid, som vi nyss sett, ej ursprungligt, 

Foto. al förf. 

Fig. 7. Kräklingbo kyrka. Slutet af inskriften i ursprungliga koret. 

d. v. s. ej åstadkommet vid väggens .uppförande, utan senare 
upptaget i den samma. Nu är det alldeles gifvet, att man vid 
ett fönsters — eller hvarje annan större öppnings — uppta
gande i en redan befintlig vägg ej kan i muren genom rifning 
åstadkomma en öppning just jämt och nätt så stor som det 
önskade fönstret. Uppbrytningen blir nödvändigtvis, och måste 
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dessutom göras, ej obetydligt större, för att sedan genom ny-
murning smygarnas väggar och kantskoningarna skola kunna 
åstadkommas. När därför det ifrågavarande fönstret skulle 
upptagas, måste en utbrytning göras, som gick ej blott intill 
den nu bevarade inskriften, utan betydligt in på densamma, 
om denna nämligen redan då funnits. Den tätt intill fönstret 
befintliga inskriften gifver således otvetydigt vid handen, att 
man vid densammas anbringande måst rätta sig efter fönstret, 
eller med andra ord att fönstret är äldre än inskriften.1 Jag 
har förut visat, att fönstrets upptagande måste sammanhänga 
med igensättandet af det ursprungliga korfönstret i sydöstra 
hörnet, samt att denna åtgärd åter sammanhänger med bort
tagandet af absiden och den raka altarväggens uppförande. 
Inskriften talar således om den invigning, som följde på nämnda 
åtgärder och ej om den första invigningen efter kyrkans byg
gande. Att den skulle hafva afseende på den invigning, som 
kyrkan utan allt tvifvel undergick efter det nuvarande lång
husets byggande, är naturligtvis uteslutet, enär dettas former 
visa hän på en mycket senare tid än 1211. 

Det gamla långhuset är på norra väggen prydt med 
romanska målningar, figurgrupper, utefter dennas hela längd 
(fig. 8). På ungefär ' 4 af väggen från väster räknadt äro grup
perna, scener ur Kristi historia, ordnade i tvänne genom en or
namentslist skilda horisontala långa, tämligen smala fält, så
ledes med ganska små figurer. Den återstående fjärdedelen 
är upptagen af elt fält med tvänne betydligt större figurer, som 
dock tyckas ej hafva räckt ned fullt till underkanten af mål
ningen på väggens västra del. Målningarna hafva på ett be
tydligt område gått förlorade genom ett brutalt uppbrytande 
midt igenom desamma af en dörr till sakristian. 

Målningarna tillhöra en tidig del af 1200-talet och det 
lider väl knappast något tvifvel, att de ej äro utförda i sam-

1 Angående inskriften se vidare tillagget sid. 5'). 

Fornvännen 1913. 4 
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manhang med den ofvan behandlade omändring af kyrkan, 
som fick sin afslutning genom invigningen 1211. Då fältet 
med de större figurerna stöter oförmedladt emot den andra 
delen af målningarna — med de två parallella serierna af 
figurgrupper — skulle det ligga nära till hands att antaga, 
att de båda partierna ej äro utförda i sammanhang, utan att 
en tidsskillnad föreligger dem emellan. Flera omständigheter 

Fig. 8. Kräklingbo kyrka. Från målningania pa gamla långhusets norra Vfigg, 

synas mig dock tala afgjordt emot det senare antagandet. 
Åtminstone torde ingen afsevärd tidsskillnad kunna ifrågasättas. 
Först och främst äro nämligen målningarna till hela sin ut
sträckning utförda på samma putsgrund: slät, gulhvit och hård, 
utan att, såvidt jag vet, någon skarf kan påpekas i putsen 
mellan de två olika partierna. Redan detta talar ju ganska 
bestämd! emot olikhet i ålder dem emellan, åtminstone ej 
någon afsevärdare tidsskillnad. Man skulle då nödgas förut
sätta, att putsgrunden blifvit iordningställd till betydligt större 
utsträckning, än de tillämnade målningarna voro afsedda att 
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intaga, samt att den beredda grunden först efter längre tid 
blifvit utfylld, hvilket förefaller föga sannolikt. En annan om
ständighet, som talar för samtidighet, är, att båda partierna 
bekrönes af samma palmettartade bård med samma dåliga 
eller slarfviga utförande hela vägen. Slutligen, men icke minst 
betydelsefull är den omständigheten, att vi kring åtminstone 
en af de större figurerna finna ett rutmönster, som är iden
tiskt lika med ett rutadt parti bland de mindre figurgrupperna. 
Det är föga troligt, att det kan finnas någon afsevärd tid 
mellan dessa fullkomligt likartade motiv. 

. Allt detta gör, synes det mig, att vi måste antaga, att 
målningarna äro utförda samtidigt; äfven om en ringa olikhet 
i färgen kan iakttagas. Vid de småfiguriga grupperna är näm
ligen bakgrunden belagd med gul färg, under det grunden 
bakom de stora figurerna är, som vi sett, åtminstone delvis 
rutad och ingen gul färg här använd. 

De småfiguriga grupperna framställa scener ur Kristi hi
storia. Det ligger ju nära till hands att antaga, att man ge
nom det större formatet på de två ej gruppbildande figurerna 
på fältet längst åt öster velat utmärka personligheter, som för 
kyrkan ifråga ägde en särskild betydelse t. ex. såsom de, till 
hvilka kyrkan blifvit invigd. De två figurerna äro, såvidt man 
nu kan döma, en stående kvinna med dok och gloria samt 
en under en baldakin stående biskop med gloria och med 
högra handen hållande ett hjul. Vid den kvinnliga bilden kan 
nu ej iakttagas något helgonattribut och den närmast till hands 
liggande förklaringen skulle därför synas vara, att bilden fram
ställer Jungfru Maria. En annan tydning är dock möjlig och, 
som vi skola se, kanske den rätta. Att den stående manliga 
bilden framställer en biskop, är mer än troligt, men fullkom
ligt visst är, att hans attribut utgöres af ett hjul. Därom kan 
intet tvifvel råda. Denna detalj är nästan den tydligaste på 
hela den bevarade målningen. 

Hjulet som helgonattribut utmärker trenne manliga hel
gon: påfven Anicetus samt biskoparna Donatus och Willigis. 
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Anicetus räknas som den elfte i påfvelängden, och intet skäl 
synes föreligga att behöfva tänka på honom i detta samman
hang; så mycket mindre som efter all sannolikhet, det är en 
biskop och ej en påfve, som här är afbildad. S:t Donatus var 
biskop på 300-talet i Italien. Han äras som beskyddare mot 
vatten- och eldfara samt mot oväder. Han framställes som 
biskop med svärd eller bila samtett hjul, på hvilket emeller
tid fem brinnande ljus befinna sig. Äfven med honom hafva 
vi därför i detta sammanhang ej att räkna. Återstår således 
den tredje, den helige Willigis. Han var ärkebiskop af Mainz, 
där han dog 1011 och blef begrafven i S:t Stefanskyrkan. 
Han var son af en hjulmakare eller krukmakare och ärad 
för sin vishet och ödmjukhet, som enligt legenden bland an
nat kom honom att i rummen i ärkebiskopliga palatset låta 
måla ett hjul med en underskrift, som erinrade om hans ringa 
härkomst. Hans helgonattribut är därför ett hjul. Vagnma-
karne ära honom som sin skyddspatron. 

Jag kan ej se annat än, att vi måste tyda bilden i Kräk
lingbo som den helige Willigis. Det attribut, bilden håller i 
handen, är alldeles omisstydligt ett hjul, och på någon an
nan med detta attribut, hafva vi, som vi sett, ingen anledning 
att här tänka. Hans verksamhetsområde, Rhentrakterna, med 
hvilka Gotland under hela medeltiden stod i så liflig förbin
delse, gör ju ock hans åkallan som helgon här mycket antaglig. 
Visserligen träffa vi ej på annat ställe på Gotland eller Sveriges 
fastland, såvidt jag känner, spår af S:t Willigis'dyrkan. Härvid 
är emellertid att observera, att vi i allmänhet känna ytterst litet 
om de helgon, till hvilka våra kyrkor voro invigda.1 Äfven 
som lös bild torde S:t Willigis ej förekomma hos oss, såvidt 
kändt är. Flertalet af medeltidens efterlämnade helgonbilder 
tillhöra emellertid dennas senare del och ännu torde dessutom 
detta bildmateriel ej vara tillräckligt genomforskad!. 

Vi måste således antaga, att biskopsfiguren å norra väg
gen i Kräklingbo är S:t Willigis. Men hvem är den kvinnliga 

1 Samma förhållande råder i t. ex. de protestantiska delarna af Tyskland. 
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med gloria försedda figuren bredvid biskopen? Hon har vis
serligen, som vi sett, intet attribut strax invid sig, men ställ
ningen på hennes händer kanske kan hjälpa oss att besvara 
frågan. Denna handställning är nämligen, synes det mig, myc
ket påfallande. Hon sträcker, visserligen stelt och otympligt men 
tydligt, båda händerna mot den bredvidstäende biskopen och jus! 
mot dennes attribut hjulet, hvilket den senare med högra handen 
håller upprätt i riktning mot sin kvinnliga granne. Någon 
grupp af en man och en kvinna med ett hjul mellan sig känner 
jag ej inom den kyrkliga bildframställningen. Den naturligaste 
förklaringen synes mig därför vara, att vi här hafva att göra 
med tvänne helgon, hvilkas attribut hjulet var, och att man 
åskådliggjort detta genom att låta det manliga helgonet hålla 
hjulet i handen, under det det kvinnliga helgonet sträcker sig 
därefter och dymedelst betecknar sin samhörighet därmed, det 
vill med andra ord säga, antyder hvem hon är. Tvänne kvinnliga 
helgon betecknas med hjulet: S:ta Augusta och den heliga Cata-
rina af Alexandria. Mellan dem är valet i föreliggande fall ej svårt. 
Den förstnämndas dyrkan var antagligen mera lokal, och med 
henne hafva vi säkerligen ej att räkna i detta sammanhang. 
Den heliga Catarina af Alexandria, en af "de 14 hjälparena i 
nöd", var däremot ett i hela den katolska kyrkan högt skattadt 
helgon. Äfven i Sverige var, som de många bilderna af henne 
visa, hennes dyrkan mycket allmän. Hennes lefnad inföll un
der slutet af 200-talet och början af 300-talet, och hon blef enligt 
kyrkans legend begrafven på Sinai berg. Därifrån fördes reliker 
af henne på 1000-talet till Rouen och det är antagligen redan 
från denna tid, som hennes allmänna dyrkan får räknas. Hon är 
skyddspatron bland annat för vagnmakarne liksom S:t Willigis. 

Under förutsättning atl milt antagande, att hjulet bör till-
räknas äfven det kvinnliga helgonet, är riktigt, hafva vi således 
att i de båda större figurerna på norra väggen igenkänna den 
heliga Catarina af Alexandria och den helige Willigis. Hafva 
dessa helgon något att göra med kyrkans invigning? Att an
föra något bevis härför, torde numera vara omöjligt. Men jag 
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anser det ingalunda oantagligt, ja t. o. m mycket troligt. Vi 
ha ofvan sett, att invigningsinskriflen mycket antagligt jämte 
S:t Nicolaus' namn innehöll flera, och dessa kunna dä hafva 
varit just Catarinas och Willigis'. Vi kunna emellertid tänka 
oss, att inskriften innehöll ännu ett namn, således tillsammans 
fyra. Fältet med de två större figurerna på norra väggen står 
nu mycket oförmedlad! och osymmetriskt emot de öfriga små
figuriga målningarna. Tänka vi oss emellertid en motsvarighet 
på södra väggen till fältet på den norra och liksom detta alldeles 
intill triumfbågen samt vidare, att detta södra fält innehöll (lik
som det norra) två figurer nämligen åt öster elt nu okändt 
helgon samt åt väster den i inskriften såsom sist nämnde Nico
laus, så skulle inskriften och bildfälten utgöra en samman
hängande och symmetrisk grupp i kyrkan. Inskriften i koret 
skulle dä hafva omtalat, att kyrkan (år 1211) vigdes till Cata
rinas, Willigis', (nn:s) och Nicolaus' ära, och strax nedanför 
koret, i början af långhuset, skilda från inskriften endast genom 
triumfbågen skulle för allmänheten de fyra invigningshelgonen 
varit åskådliggjorda i bild. 

Det nu senast anförda om de fyra helgonnamnen i in
skriften och om de fyra helgonens afbildande i långhuset måste 
ju betraktas som en hypotes, men det synes mig dock, att 
omständigheterna i ej obetydlig grad tala för densamma. Mer 
än en hypotes är säkerligen, att den heliga Catarina af Alex
andria och den helige Willigis hade en särskild betydelse för 
Kräklingbo kyrka. 

Vi ha nu genomgått de förändringar, som kyrkan under
gick före invigningen 1211, och hvarigenom kyrkan fick den 
grundplan, som är visad i fig. 9 a. Kräklingbo-kyrkans andra 
form, saknade liksom den första sakristia. Sakrislian är, som 
bekant, ej elt ursprungligt led i våra svenska kyrkors planschenia. 
På Gotland vann den dock mycket tidigt insteg, ehuru den ej 
förr än längre fram blef allmän. Af mellan 30 och 40 romanska 
kor på landsbygden har endast omkring en tredjedel ursprung-
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liga sakristior. Den nästa nybyggnad, som efter 1211-års in
vigning utfördes, var just uppförandet af en sakristia. Jag har 
redan visat, att denna är yngre än det gamla långhuset — nu
varande västra korkvadraten — samt att den till tiden före
gick det nuvarande långhuset, och vi behöfva därför ej här 
sysselsätta oss därmed. 

Här som så ofta vid studiet af den gotländska arkitekturen 
är det märkvärdigt att iakttaga, huru hänsynslöst mot det redan 
bestående man gick till väga för att skaffa sig en nyhet, för 
att följa med tidens kraf. Andra kyrkor hade redan sakristia 

Fig. 9, a. Kräklingbo kyrkas Fig. 9, b. Kräklingbo kyrkas 
andra form. Se sid. 43. tredje form. 

Skala se fig. 10. 

och dä måste Kräklingbo ock hafva en dylik. Denna lades pä 
långhusets norra sida. Utan betänkande genombröt man där
vid, för att åstadkomma ingång till den nya sakristian, lång
husväggen med de säkerligen ej allt för långt tillbaka i tiden 
anbragta målningarna, hvarvid desamma utan tvifvel helt och 
hållet eller till största delen måste slopas. Enär målningarna 
ej visa några spår till komplettering efter dörrens genombry
tande och dä vi ej kunna förutsätta, att man bibehöll dem i de
ras stympade skick, måste vi nämligen antaga, att man efter 
sakristians uppförande öfverkalkade målningarna. Möjligen eller 
troligen bibehölls dock fältet med de större figurerna, hvilket 
ej berörts vid arbetet med dörren. 
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Den grundplan, kyrkan nu erhöll, framgår atfig. 9, b. De 
gotländska sakristiorna ligga som regel invid koret med in
gång från detta, och man kan då fråga, hvarför den här lagts 
invid långhuset. Som vi längre fram skola se, äger emellertid 
samma förhållande rum vid den med Kräklingbo i inånga af-
seenden befryndade Barlingbo kyrka, och där är sakristian 
dessutom byggd pä samma gång som och i förband med lång
huset. Det kan således finnas undantag från regeln, att sak
ristian förlades invid koret. Möjligen är vid båda de ifråga
varande kyrkorna korets ringa storlek orsaken, att man frångått 
regeln. Om man vid Kräklingbo förlagt en ungefärligen lika 
stor sakristia, som den nuvarande, invid korets norra sida, så 
hade sakristians och korets östra väggar kommit i flykt med 
hvarandra, och kyrkans östra ända, korfasaden, därigenom för
lorad! sin vanliga prägel. Det var förmodligen detta, man ville 
undvika. Hvad särskildt Kräklingbo beträffar, var det dessutom 
ingen olägenhet att förlägga sakristian invid långhuset. Koret 
hade nämligen, när sakristian byggdes, ingen egen ingång. 
Prästen måste således i alla fall vid in- och utgång passera 
långhuset. 

Sakristian är, som sagdt, äldre än nuvarande långhuset. 
Den har samma låga romanska sockel som den gamla kyrkan. 
Detta gör att vi ej kunna sätta dess tillkomsttid alltför nära 
slutet af 1200-talet. Det troligaste synes vara, att den är upp
förd 50—60 år efter kyrkans andra form, eller med andra ord 
omkring midten af andra hälften af 1200-talet. 

Det nuvarande långhuset är byggdt under gotisk tid. Tro
ligen få vi sätta dess uppförande till slutet af 1200-talet eller 
allra första början af 1300-talet. Det består af två hvalfkva-
drater, skilda af en rakkantig spetsig skiljebäge, hvilande pä 
profilerade konsoler. Den plan, kyrkan genom denna tillbygg
nad erhöll och nu har, framgår af fig. 10. De förändringar, 
som kyrkan undergick i sammanhang med det nya långhusets 
uppförande, voro ganska betydande. 

Det förutvarande långhusets och korets — den nuvarande 
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korafdelningens - murar förhöjdes och korshvalf inslogos i 
båda rummen. För att erhålla en hög och brant takresning 
enligt tidens smak uppdrogos röstena. På rostet mellan det 
gamla långhuset och koret gifver sig denna påbyggnad tyd
ligt tillkänna genom skillnad i murverket. På det gamla ko
rets roste i öster förefinnes däremot ingen skillnad. Antingen 
rostet ensamt eller större eller mindre del af korets östvägg 
har således vid förhöjningen nedtagits och därefter uppbyggts 
homogent. Äfven i väster om gamla långhuset, d. v. s. öfver 

...... ,. 
.......... : 

Fig. 10. Kräklingbo kyrka. Nuvarande plan. 

nuvarande triumfbågen, synes i rostet ingen sådan skillnad 
mellan ursprungligt och pålagdt inurverk, som rostet öfver 
gamla triumfbågen företer. Detta beror på de förändringar, 
det gamla långhusets västra mur undergått vid det nuvarande 
långhusets uppförande. Vi erinra oss, alt den gamla kyrkans 
västgafvel antingen ej var genombruten, eller att i densamma 
fanns en anordnad, med en provisorisk mur fylld tornbåge för 
ett tillämnadt torn. I förra fallet har man i den gamla muren 
helt och hållet uppbrutit den nuvarande triumfbågen, i det 
senare har man vidgat den gamla låga och rundhvälfda bågen 
till nuvarande bredd och höjd samt gifvit den spetsig form. 
I båda fallen har man därvid, ganska naturligt, nedtagit det 
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gamla rostet och därefter byggt ett nytt, högre; hvilket således 
tillkommit på en gång, hvadan någon skillnad i murverket ej 
förefinnes. 

Bland förändringarna är vidare att anteckna, att den gamla 
rundhvälfda triumfbågen (nu bågen emellan de båda korkva
draterna) med bibehållen bredd ombyggdes i hjässan till svag 
spets. Den vidtagna förändringen syntes tydligt under arbe
tena vid 1908 års reparation. Exempel på liknande åtgärd 
träffa vi i flera Gotlands-kyrkor. Att bågen ej vidgades på 
bredden framgår bland annat däraf, att de två sista bokstäf
verna i 1211 års inskrift — "is" i confessoris —, som ej fingo 
rum på kormuren, äro anbragta på bågen, så som framgår af 
fig. 7 härofvan. 

En annan förändring var, att, som vi sett, portalen i det 
gamla långhuset uttogs och placerades i den provisoriska (ännu 
befintliga) mur, som i afvaktan på ett torn uppfördes i den i 
det nya långhusets västsida anordnade tornbågen. Säkerligen 
afsåg man, att den gamla portalen skulle användas i tornet, 
när detta kom till stånd. I stället för den borttagna portalen 
insattes den nu befintliga. Denna är afsevärdt bredare än den 
gamla. Muröppningen måste således betydligt vidgas. Spåren 
visa, att utvidgningen skedde hufvudsakligen åt väster. Sockeln 
är nämligen åt detta håll aflägsnad ända in i vinkeln till det 
nya långhuset (och det lilla prånget mellan den insatta portalen 
och långhuset lät man helt enkelt vara utan sockel, som det 
är ännu i dag). På andra sidan portalen är däremot sockeln 
helt enkelt afslagen tätt intill den gamla dörröppningen. 

I sammanhang med utbytet af portalen försvann det sekun
dära fönster, — se ofvan — af hvilket en del af kantskoningen 
ännu finnes kvar, och upptogs det nu befintliga gotiska fönstret. 
Slutligen utbyttes det här ofvan omtalade rundbågiga fön
stret eller fönstergruppen i altarväggen mot det nuvarande 
tredelade spetsbågiga fönstret. Genom tillbyggnaden samt för
ändringarna i den gamla delen erhöll kyrkan en från den för
utvarande lilla romanska kyrkan betydligt afvikande karaktär 
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med hufvudsakligen gotiska detaljer. Att en invigning följde 
äfven på denna byggnadsfas, framgår af de i det nuvarande 
långhuset befintliga invigningskorsen. 

Äfven ett byggverk af jämförelsevis så ringa utsträckning 
som Kräklingbo kyrka har således visat sig ha en lång och 
ganska invecklad byggnadshistoria, i det man i den samma 
kan fastställa fyra olika skeden, hvilkas kronologi, som vi af 
ofvanstående undersökning sett, är följande: första kyrkan från 
1100-talet, troligen omkring detsammas midt; andra formen 
med borttagen absid m. m. strax före 1211; tredje formen med 
tillagd sakristia troligen omkring 1275; samt fjärde formen, 
den nu stående kyrkan från slutet af 1200- eller början af 
1300-talet. 

Angående inskriften i gamla koret och särskildt densam-
mas förhållande till fönstret i södra väggen kan det vara skäl 
att tillägga följande. Inskriften är — enligt meddelande af herr 
Vilhelm Pettersson, som vid kyrkans reparation 1908 hade 
hand om målningarnas framtagande och deras kompletterande 
på ställen, där de voro helt försvunna, — sedan den genom 
den senare putsens aflägsnande framkom, ej vidrörd med pen
sel. Den står således ännu i dag i ursprungligt och orörd! 
skick. Vid det 1908 verkställda rengörandet af kantskoningen 
till fönstret i södra väggen hade emellertid putsen mellan in
skriftens första bokstaf, S, ock kantskoningen blifvit skadad, men 
skadan var så obetydlig, att den ej ens vidrörde nämnda bok
staf, hvilken således fortfarande är orörd. Den enda åtgärd, 
som — visserligen ej lyckligt — vidtogs, var att här mellan 
inskriften och fönslrel uppdrogs ett svart ramstreck. Det är 
osäkert, om ett streck här ursprungligen funnits eller ej. Men 
detta inverkar naturligtvis ej i ringaste mån på uppfattningen 
af inskriftens och fönstrets förhållande till hvarandra. Inskrif
ten går ända fram till fönstret och måste vara utförd efter dettas 
anbringande. Det bör äfven tilläggas att afbildningen af Kräk-
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lingbo-inskriften i min bok om S:t Clemens i Visby — sid. 
174 — är utförd efter en teckning, under det fig. 7 här ofvan 
är utförd efter fotografi. Härigenom förklaras den ringa olik
het, som finnes mellan de båda afbildningarna. Som fotogra-
fien (fig. 7) visar, finnes ingen nämnvärd skillnad mellan de 
båda invigningskorsen, det på norra och det på södra väggen. 

I den kortfattade historik öfver Kräklingbo kyrka, som jag 
gaf i nyss anförda arbete, ansåg jag mig beträffande ett par 
detaljer böra sätta frågetecken. Som af ofvanstående fram
ställning framgår, anser jag numera äfven dessa förhållanden 
ligga klara. 

(Forts, se hft. 2. sid. 91). 
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na göra det möjligt att med säkerhet besvara den frågan, hvil
ket land det är, som kan göra anspråk på äran att vara den 
mans födelsebygd, hvilken upptäckt järnet och därmed möjlig
gjort en ny epok i kulturhistorien. 

BIDRAG TILL GOTLANDS-KYRKORNAS 

KRONOLOGI 

AF 

E M I L E K H O F F . 

(Forts, från hft 1. sid. 60). 

arlingbo kyrka. Jämte Kräklingbo brukar Barlingbo 
omtalas som utrustad med fyrsidig absid. Vi skola 
äfven här se till, huru det förhåller sig därmed. 

Bådas byggnadshistorier erbjuda många paralleller. 
Barlingbo kyrka —fig. 11 — ligger omkring 13 km. fågel

vägen sydost om Visby. Afståndet till Kräklingbo är 2 mil. 
Den består liksom den sistnämnda af tvänne olikstora korkvad
rater, sakristia utmed norra sidan af den västra korkvadraten 
samt aflångt fyrsidigt långhus. Härtill kommer i olikhet mot 
Kräklingbo (ofullbordad!) torn i väster. Sockeln består kring 
hela kyrkan, äfven sakristian, af en skråfas och plint, men har 
olika profil — olika lutning af fasen — i öster och i väster. 
Den nuvarande korafdelningen har en rundbågig portal i västra 
kvadratens södra mur. Den östra korkvadraten har ett rund
bägigt fönster i norra och ett i södra väggen. I altarväggen 
ett ganska rikt gotiskt fönster. I långhuset en rik, spets
bågig portal i södra väggen åt västra ändan, längre åt öster 
i samma vägg ett högt gotiskt fönster samt i norra väggen åt 
väster ett ganska högt rundbägigt fönster. Tornet har en bred 
spetsbågig portal i norra muren och et! rosettfönster i väster. 
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Bågen mellan de nuvarande två korkvadraterna är rund. Den 
nuvarande triumfbågen, skiljebågen mellan skeppets två hvalf-
kvadrater samt tornbägen skarpt spetsiga. I öster hafva vi så
ledes, med undantag af det (senare insatta) gotiska fönstret i 
altarväggen, romanska former, i väster åter, fränsed! det rund-
hvälfda fönstret i norr, gotiska former. Alla kyrkans rum äro 
nu täckta med korshvalf. 

Fig. Barlingbo kyrka. 

Huru har kyrkan med sin blandning af olika stilar upp
stått? Ja, ej på en gång, ej heller därigenom, att man på en 
ursprungligen och enhetligt uppförd romansk byggkropp så 
småningom infört förändringar och insatt nya detaljer. Kyr
kans byggnadshistoria är mycket mera invecklad och erbju
der, som sagdt, stor likhet med Kräklingbos. 

Äldst är östra delen. Men, liksom vid nyssnämnda kyrka, 
ej så att förstå, att vi här hafva ett kor (med fyrsidig absis), 
hvarmed man lät sig nöja som gudstjänstlokal under afvaktan 
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på att blifva i tillfälle att bygga ett långhus (och torn) samt 
dymedelst fullborda kyrkan. Som vi straxt skola se, hafva vi 
här, som i Kräklingbo, framför oss långhus och kor (jämte 
samtidigt byggd sakristia) i den förslå lilla primitiva stenkyrkan.1 

Att den nuvarande korafdelningen är äldre än nuvarande 
långhuset samt att sakristian är byggd samtidig! med denna 
äldre del, framgår af flera förhållanden. Först och främst vi
sar sig sakristian byggd pä samma gång som västra korkvad
raten. Dess östra mur är nämligen i förband med kvadratens 
norra. Sockeln pä båda är densamma och denna är i vinkeln 
förkroppad. Äfven är att märka, att inuti sakristian ingen soc
kel finnes på korkvadratens norra mur, hvilket ju i sin mån 
visar samtidighet i bygget. Vidare är den östra, mindre kor
kvadratens sockel — af samma profil och höjd som den västra 
kvadratens och sakristians — förkroppad i vinklarna mellan 
båda kvadraterna. Hela östra afdelningen: de båda korkvad
raterna och sakristian, är således samtidig! uppförd. Den är 
ock till tiden skild ifrån och äldre än det nuvarande långhu
set. Granskar man pä södra sidan sockelvinkeln mellan västra 
korkvadraten och långhuset, så finner man ingen förkroppning 
mellan socklarna, utan långhusets stöter stumt an emot kvadra-
tens. De båda socklarna äro ej heller fullt lika hvarandra. På 
korafdelningen är skråfasen 19—20 cm., mot 25—26 cm. på lång
huset. Den senare skråfasen är ock något brantare: profilerna 
således något olika. Att förhållandet vid sockelvinkeln angifver 
olika byggnadstid, är satt utom allt tvifvel. 

Att den nu närmast behandlade östra delen af Barlingbo 
kyrka, hvilken för närvarande tjänstgör som korafdelning, ur
sprungligen ej hade någon fortsättning åt väster — mer än 
möjligen torn, hvarom längre fram, sid. 101 — antydes ju ge
nom det redan anförda, men det framgår, och detta fullt åt
görande, genom märkligt nog profilen på en enda bevarad 
sten i murverket. Sakristian har, som planen visar, en liten 

1 Här som vid Kräklingbo ha vi utan tvifvel att tänka oss den första 
kyrkan pä platsen uppförd af trä, troligen i stålkonstruktion. 

Fornvännen 1913. 1 
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ingång i väster, den är rundhvälfd och dess södra post lig
ger i flykt med långhusets norra mur. Fig. 12 visar utseendet 
af posten. Längst ned på densamma och i flykt med denna 
se vi en skråfasad, huggen sten med underliggande plint. Detta 
lilla parti är ingenting annat än en i orubbadt läge liggande 

Foto. t i förf. 
Fig. 12. Barlingbo kyrka. Sakristians ingång. 

fortsättning (sedd i genomskärning) af den sockel, som synes 
på andra sidan af portalen, och som omgifver sakristian och 
hela den därmed samtidiga nuvarande korafdelningen. När 
det nya långhuset byggdes intill den gamla kyrkan, blef soc
kelpartiet "öfverlagradt", så som vi nu se det. Dess befintlig
het visar emellertid oafvisligt, att den nuvarande korafdelningen, 
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den gamla kyrkan, haft en afslutande sockel i väster och således, 
som sagdt, att den ej haft någon fortsättning åt detta håll. 
Den visar äfven, och detta är för Barlingbo byggnadshistoria 
ännu viktigare, att man vid östra afdelningens uppförande ej 
hade för afsikt att till densamma foga ett långhus, utan att 
densamma var ett afslutadt. helt för sig.1 

Att det nuvarande långhuset är senare byggdt än den 
östra afdelningen, framgår äfven tydligt af det sätt, hvarpå dess 
norra mur är förd intill sakristian och dennas nyss omtalade 
västra ingång. För att göra denna fortfarande tillgänglig har 
man ej här kunnat låta muren ha sin fulla tjocklek, utan 
måst i densamma bilda en omkr. 30 cm. djup och 1,50 m. bred 
nisch (åstadkommen pä det simpla sätt, att det sneda taket bil
das af ett eller ett par inlagda trästycken). Det är gifvet, att, 
om långhus och sakristia varit byggda pä en gång, man ej 
gått tillväga på detta sätt, utan låtit långhusmuren ha full tjock
lek och i stället förlagt sakristians ingång 30 cm. längre åt 
norr, mera hade ej behöfts. 

Af föregående undersökning framgår således, att den östra 
afdelningen, den nuvarande korafdelningen af Barlingbo kyrka 
ej byggdes som ett provisorium utan som en fullständig kyrka, 
på hvilkens utvidgande åt väster man då ej hade någon tanke. 
Vi få emellertid ej tro, att vi erhålla en sann bild af den ur
sprungliga kyrkan helt enkelt genom aflägsnande af det nu
varande långhuset 'och det gotiska fönstret i altarväggen. Den 

1 Den ofvan omtalade södra posten i sakristians ingång är intakt och 
har sitt gamla utseende. Den motstående, den norra, visar däremot en annan 
behandling af stenen och företer ett ganska nytt utseende. Pä platsen erhöll 
jag förklaring härpå. Sakristian är genom en vägg delad i tvänne rum, af 
hvilka endast det östra med ingång frän kyrkan tjänstgör som sakristia. I 
det västra är nu kyrkans värmeugn insatt. Långt innan denna kom dit, be
fanns det svala rummet vara ett lämpligt förvaringsrum för den närbelägna 
prästgårdens ölfat. Som dessa emellertid ej bckvämligen kunde föras genom 
den smala dörren, gaf man ena posten en passande utbuktning. Det är denna, 
som vid senaste reparationen blifvit lagad med nya stenar. Vi fä vara glada 
att det var den norra posten och ej den södra — med det bevarade sockel
stycket — som befanns bekvämast för utbuktningen. 
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gamla kyrkan har nämligen så till planform som detaljer ge
nomgått afsevärda förändringar dels långt före — och således 
oberoende af — det nuvarande långhusets uppförande, dels i 
sammanhang med denna tillbyggnad, hvarigenom den förvand
lades till korafdelning. Jag skall nu redogöra för dessa för
ändringar. 

Ursprungligen var koret ej rakslutet utan hade absid i 
öster. Detta framgår visserligen ej med samma säkerhet som 
i Kräklingbo af de gräfningar, jag anställt öster om kyrkan. 
Jag träffade nämligen därvid ej såsom därstädes grundmuren 
till absiden utan endast, nära norra korhörnet, några lämningar 
af stördt murverk. Att detta tillhört absidmuren är emellertid 
uppenbart. Dels har det ingen betydelse för den nuvarande 
raka kormuren, d. v. s. har ej tillkommit i och för dennas upp
förande, dels gick det ej fram till korhörnet, utan lämnade här 
ett 60 cm. långt stycke af kormuren fri, d. v. s. just så mycket, 
som kunde vara att vänta, när en absid här salt ut från kor
väggen. Vid S:t Clemens första kyrka i Visby är motsvarande 
afstånd nästan på centimetern detsamma.1 Det viktigaste var 
emellertid, att gräfningen visade slätt berg helt nära under, 
(40—60 cm.) markens yta. Den absid, som här säkerligen 
fanns, låg sålunda med en helt obetydlig grundmur direkt på 
hällen och vid dess nedbrytande var det därför ringa besvär 
att upptaga grundmurens stenar, hvilka ju lämpligen kunde 
tjäna som material i den mur, hvars uppförande sammanhängde 
med absidens slopande. Att absidens grundmur här i mot
sats till förhållandet vid Kräklingbo blifvit helt och hållet eller 
till största delen aflägsnad, är därför ej ägnadt att väcka för
våning. 

Äfven utan nämnda direkta antydningar är befintligheten 
af en ursprunglig absid fullt påtaglig. Som redan är antydt 
och som vi vidare skola se, finnes mellan Barlingbo och Kräk
lingbo kyrkor en nästan fullständig parallellism i deras resp. 

1 Vid södra korhörnet var murvcrket helt aflägsnadt, så att mätt bär ej 
kunde tagas. 
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byggnadshistorier. De förändringar, den ena genomgått, ha 
också vidtagits i den andra.1 I Kräklingbo fanns emellertid 
ursprungligen absid och då är det redan häraf mer än antag
ligt, att sådan äfven fanns i Barlingbo. Men slutligen och åt
görande kommer härtill, att vissa förändringar i Kräklingbo 
finna sin förklaring just i den omständigheten att absid fun
nits. När vi då i Barlingbo kunna påvisa samma förändringar, 
så torde det vara ställdt utom allt tvifvel, att absid funnits äf
ven här. 

Den första kyrkans, absidkyrkans, kor och långhus hade 
emellertid ingalunda det utseende, som de båda korkvadraterna 
nu hafva. Först och främst voro murar och takresning, d. v. s. 
de tre röstena, åtskilligt lägre än nu. En romansk kyrka till 
på köpet af den första Barlingbo-kyrkans ringa storlek kan ej 
tänkas hafva haft den höjd pä murarna, som den nuvarande 
korafdelningen har. Denna passar däremot väl till den go
tiska hållning, kyrkan efter tillbyggandet af (det senare) lång
huset fått. Ej heller den nuvarande höga takresningen med 
sin spetsiga takvinkel och med takfallen parallella med lång
husets gotiska tak kan vara anbragt under kyrkans romanska 
tid. Först med uppförandet af det nuvarande långhuset er
höllo murarna och röstena deras nuvarande höjd, såsom vi 
skola se vid beskrifningen af detta. 

Dä murarna således i den gamla romanska kyrkan voro 
lägre än nu, kunde denna ej ha de nu befintliga korshvalfven 
i kor och långhus. Det sistnämda hade säkerligen trätak, det 
förra troligen tunnhvalf. Absiden naturligtvis hjälmhvalf. Huru 
sakristian var täckt må tillsvidare lämnas därhän. Den äldsta 
kyrkan hade ej häller, som vi straxt skola se, de nuvarande 

1 Detta behöfver ingalunda betyda, att den ena rönt direkt inflytande 
från den andra; är ej heller troligt under sä läng tidrymd, som det här hand
lar om. Det antagligaste är väl, att hvardera församlingen under tidernas 
lopp oberoende af den andra på enklaste och naturligaste sätt vidtagit de 
förändringar i de resp. kyrkor, som skilda tiders smak fordrade. Enär kyr
korna från början voro mycket lika hvarandra, blefvo ock resultaten af de 
vidtagna förändringarna lika. 
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rundbågiga fönstren i korets norra och södra vägg, och lika
ledes fanns ej det nu befintliga rundhvälfda fönstret öfver lång
husportalen. 

Fig. 13. Barlingbo kyrka. Sittnisch i gamla koret. 

Däremot hade det lilla koret en rundbågig ingång i södra 
väggen, alldeles intill triumfbågen mot långhuset, och vi kunna 
till och med veta, att denna portal var ganska vackert utstyrd. 
Inne i koret på den nyss angifna platsen finna vi nämligen 
en sittnisch för kyrkans präst — fig. 13. Den är öfverspänd 
med en rundbåge, och vid dennas anfang äro insatta tvänne 
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särdeles vackert ornerade romanska kapital, som utskjuta fritt 
utanför muren. Kolonnskaft och baser saknas däremot. An
ordningen är mycket ovanlig för en sittnisch och ger tillika 
otvetydigt vid handen, att den är s. a. s. tillfällig och sekun
där, d. v. s. ej åstadkommen vid murens uppförande utan se
nare. Rundbågen går ej i lif med muren, utan skjuter betyd
ligt utanför densamma, och ofvanpå rundbågen har man 
endast genom påslaget bruk bildat öfvergäng till murytan. 
Kapitalen skjuta, som sagdt, äfven fritt ut och det har tydligen 
ej varit meningen att, på den plats de nu intaga, under dem 
anbringa några kolonnskaft och baser. Förklaringen är utan 
allt tvifvel den, att här — liksom i Kräklingbo — funnits en 
dörröppning, samt att man, när det — af hvad anledning skola 
vi längre fram se — befanns önskligt att igensätta densamma, 
på samma sätt som i nyssnämda kyrka begagnade tillfället att 
i öppningen bilda en sittnisch inåt koret. Portalen var natur
ligen rundhvälfd och (den yttre) omfattningen bestod tydligt 
af, på hvardera sidan, ett murhörn och en kolonn. Vid för
ändringen tog man portalens omfattning, men ej hela omfatt
ningen utan endast rundbågen och kolonnkapitälerna, till pry
dande af sittnischen. I Kräklingbo brydde man sig ej om 
att använda något af portalomfattningen vid nischens anord
nande, men själfva idéen att vid dörröppningens igensättande 
omändra den till en inre sittnisch är, som vi se, densamma 
vid båda kyrkorna. 

Äfven i fråga om korets fönster finna vi full motsvarighet 
på båda ställena. Jag nämnde nyss, att det gamla koret ej 
hade de två nuvarande rundhvälfda fönstren — i norra och 
södra väggen. Båda äro samtidiga och det södra kan med 
den plats, det har, ej tänkas samtidigt med portalen. När 
portalen fanns, sä funnos således ej de båda fönstren. Men 
säkert är emellertid, att den gamla kyrkan — liksom alla sten
kyrkor på Gotlands landsbygd, äldre och yngre — hade fön
ster i södra väggen af koret. Platsen för detta ha vi att söka 
öster om det nuvarande, således helt nära östra väggen, all-
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deles som i Kräklingbo. Det igensattes på samma gångsom 
portalen och samtidigt med att de två nuvarande rundhvälfda 
fönstren upptogos. Det är nu doldt under putsen på såväl 
inner- som yttersidan af muren och inga spår af det samma 
äro således nu synliga, men icke desto mindre kunna vi, som 
det ofvanstående visar, voro fullt säkra på alt det funnits. 
Det har gifvetvis varit ett helt litet enkelt, rundbägigt, tidigt 
romanskt fönster, d. v. s. just ett sådant, som vi minnas fanns 
i Kräklingbo-kyrkans första form, och af hvilket lämningar ännu 
finnas bevarade synliga därstädes. 

Att det nuvarande rundbågiga fönstret i det gamla lång
huset, d. v. s. det som sitter öfver nuvarande korportalen, ej 
är ursprungligt framgår dels af dess för den ursprungliga 
kyrkan för stora dimensioner, dels däraf att det ej kunnat finnas, 
när kyrkans murar, som vi sett, voro lägre. Liksom koret 
måste emellertid det gamla långhuset hafva haft ett fönster i 
söder. Vi hafva här att tänka oss tvänne alternativ. Antingen 
satt det ursprungliga fönstret längre åt öster än det nuvarande, 
eller ock befann det sig på samma plats som det nuvarande, 
men var betydligt mindre: lägre och smalare. Hurusomhelst, 
måste emellertid det nuvarande — vare sig det åstadkommits 
genom nyupptagning eller utvidgning af det ursprungliga — 
hafva anordnats i sammanhang med murens höjande. Denna 
skedde, som redan är antydt och som längre fram skall när
mare omtalas, i sammanhang med det nuvarande långhusets 
tillbyggande, d. v. s. under gotisk tid. Har man således vid 
nämnda tillbyggande vid sidan af långhusets alla gotiska de
taljer: spetsbågig portal och fönster samt öfriga spetsiga bågar, 
af en ren nyck här tillskapat ett rundbägigt fönster? Förvisso 
icke. Vi hafva här endast ett af de många exemplen pä ett 
tillvägagående, som jag redan omnämnt i inledningen, och 
som vi ha tillfälle att iakttaga i en stor mängd fall i gotländ
ska kyrkor. Fönstret har vid långhusets tillbyggande redan 
funnits i.den gamla kyrkan, ehuru på annan plats, och har 
vid de förändringar, som då vidtogos, blifvit flyttadt till den 
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nuvarande. Jag får vid beskrifningen af kyrkans andra form 
anledning återkomma härtill.1 

Den planform, som den äldsta stenkyrkan i Barlingbo 
sålunda hade, framgår af fig. 14. Den var alltså en liten 
regelrätt absidkyrka af tidig romansk form. Absiden med elt 
eller trenne fönster; koret med portal på vanlig plats, samt 
fönster i södra väggen långt åt öster. Långhuset likaledes med 
portal och ett fönster i söder (af förbiseende ej angifvet på pla
nen) samt utanför norra sidan en sakristia. Huruvida torn funnits 
i väster, eller varit tillämnadt, kan ej afgöras. Härför skulle 
erfordras gräfning under det nuvarande långhusets golf, hvartill, 
enär kyrkan står i godt stånd, 
det ej varit tillfälle. Som vi se, 
är likheten med Kräklingbo för
sta form fullständig. Skillnaden 
är endast, att vid Barlingbo sakri
stian redan fanns, under det den 
vid Kräklingbo först kom senare 
som en tillbyggnad, ehuru den 
äfven där vid första bygget, som 
vi minnas, var planlagd. Or
saken till sakristiornas förläggande vid långhuset, ej vid koret, 
var säkert vid båda kyrkorna densamma, och den, för hvilken 
vid Kräklingbo redogjorts. 

Likheten, man kan ju godt säga parallellismen, mellan 
de båda kyrkorna sträcker sig emellertid längre. Innan Bar-
lingbo-kyrkan kom till sitt nuvarande utseende hade den näm
ligen liksom den i Kräklingbo att genomgå ännu en fas af 
sin historia. Motivet till de förändringar, som åstadkommo 
denna, var tydligen det samma som i Kräklingbo, nämligen 
önskan att skaffa bättre belysning i koret och för altaret. I 
båda kyrkorna hade det ursprungliga koret endast ett enda 
litet fönster, som till på köpet satt helt nära absidväggen, och 
från absiden var naturligtvis ej mycken belysning för koret 

1 Se sid. 102. 

Fig. 14. Barlingbo kyrkas första form. 
Skala se fig. 17. 
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att påräkna. Dagerförhållandena i koret voro därför tydligen 
mycket ringa. För att råda bot härpå vidtog man i båda 
kyrkorna likartade åtgärder. 

De förändringar, som åstadkommo Barlingbo kyrkas andra 
form. voro följande. Man slopade absiden och uppförde i 
dess ställe en rak altarvägg, igensatte koringängen samt det 
lilla fönstret i samma vägg. Samtidigt upptog man ett rund
bägigt fönster i södra och ett liknande i norra korväggen, 
d. v. s. de båda ännu befintliga, samt försåg naturligtvis äfven 
altarväggen med fönster. 

I Kräklingbo kunde vi ej veta, om nämnda vägg — under 
kyrkans andra form — hade ett enkelt fönster eller en grupp 
af tre närsittande rundbågiga fönster. I Barlingbo ha vi en 
ganska säker antydan, att östväggen hade trenne fönster. Jag 
har redan uppvisat, att det nu öfver den nuvarande koringån
gen sittande romanska fönstret ej kan vara ursprungligt, utan 
tillkommit vid murens höjande i sammanhang med det gotiska 
långhusets tillbyggande, samt att det är uppenbart, att fönstret 
då ej erhöll sin romanska form, utan var ett i den gamla kyr
kan på annan plats redan befintligt fönster, som här användes. 
Den ursprungliga platsen för fönstret var utan tvifvel just al
tarväggen. Men det var ej ensamt där. Vi hafva redan sett, 
att i det nuvarande, det senare och gotiska, långhusets västra 
kvadrat finnes i norra muren ett rundbägigt, romanskt fönster. 
Lika litet som i fråga om det romanska fönstret öfver kor
ingängen finnes det naturligtvis beträffande nu ifrågavarande 
fönster någon rimlig anledning att antaga, att man vid upp
förandet af långhuset med dess i ett och allt gotiska detaljer, 
skulle fallit på den idéen att utföra ett af fönstren i gammal, 
"omodärn" stil, att med andra ord i det gotiska långhuset 
insätta ett romanskt fönster — om nämligen ej detta förut 
funnits i kyrkan. Detta har också utan allt tvifvel varit fallet. 
Detta förhållande bestyrkes dessutom genom de i fönstret ännu 
befintliga lämningarna af glasmålningar. Dessa målningar visa 
sig nämligen vara äldre än de i det nuvarande altarfönstret 
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och i det spetsbågiga fönstret i östra långhuskvadratens södra 
vägg, af hvilka målningar lämningar likaledes finnas kvar och 
hvilka åter sinsemellan äro samtidiga. Någon annan plats i den 
gamla kyrkan än altarväggen finnes emellertid ej att tänka på. Vi 
kunna således i kyrkan, sådan hon nu står, påvisa två fönster, 
hvilka ursprungligen suttit i den gamla altarväggen. Tvänne 
fönster i en altarvägg kunna emellertid ej tänkas; regeln på 
Gotland är ett eller trenne. Vi måste således antaga, att Bar
lingbo kyrka i sin andra form haft, som så många andra Got
lands-kyrkor från ungefär samma tid, en grupp af trenne fön
ster. Det nuvarande gotiska altarfönstret insattes i samman
hang med långhusets byggande och förhöjandet af den gamla 
kyrkans murar. De tre romanska fönstren i altarväggen blefvo 
då att tillgå. Två af dem användes på andra platser i kyrkan; 
för det tredje hade man tydligen intet bruk. 

Vi minnas, att korportalens igensättande stod i samman
hang med inrättande af en sittnisch inåt koret. Nischen tillhör 
således kyrkans andra form. Portalens igensättande åter står 
åtminstone i tidssammanhang med absidens borttagande. Det 
synes ej otroligt, att de olika åtgärderna stå i orsakssamman
hang med hvarandra. I absiden fanns troligen en sittplats — 
en trästol — för kyrkans präst, när denne ej stod för altaret. 
När absiden borttogs, blef det därför nödvändigt att anordna 
en sittplats i själfva koret. Enligt vanligt bruk skulle denna 
vara på södra sidan. Med korets synnerligen ringa utrymme 
var detta emellertid ej så lätt, så länge dörröppningen fanns. 
Det är därför möjligt, att man just för sittplatsens skull beslöt 
sig för att igensätta portalen, hvilken åtgärd annars synes 
egendomlig nog. Genom de nu beskrifna åtgärderna fick kyr
kan den form, som framgår af fig. 15. 

Sin tredje form erhöll Barlingbo kyrka genom tillbyg
gandet af det gotiska långhuset, genom hvilken åtgärd den 
förutvarande kyrkan apterades till korafdelning. Det nya lång
huset erhöll, som naturligt var, gotiska detaljer. Triumfbågen, 
tornbågen och skiljebågen mellan de båda hvalfkvadraterna 
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äro skarpt spetsiga. Den rika portalen och det vackra fönstret 
bredvid densamma i södra väggen äro likaledes gotiska, så 
ock konsolerna, som uppbära hvalfvens skiljebåge. Sockeln 
består af skråfas och plint och skiljer sig således ej mycket 
från den gamla kyrkans, men är dock något brantare. Denna 
sockelform bibehölls mycket allmänt, jämte rikare former, un
der gotiken. Den träffas på omkring V» af Gotlands helt eller 
delvis gotiska kyrkor. I sammanhang med långhusbygget vid-
togos vid den gamla kyrkan åtskilliga förändringar. Den var 
naturligtvis alldeles för låg mot det nya långhuset. Murar 
och rösten förhöjdes därför. Direkta spår häraf äro på murarnas 

utsida dolda af putsen och på inner
sidan åter af de högt anbragta hvalf-
ven. Äfven på röstena synas nu inga 
spår af förhöjningen, men vi skola 
härvid komma ihåg, att på Kräklingbo-
kyrkans trenne oemotsägligt höjda rös
ten höjningen kan direkt iakttagas en
dast på ett, de tvänne öfriga äro vid för
höjningen helt ombyggda. Så har här 
skett med alla tre. Några direkta an

tydningar om förhöjningen finnas emellertid. Granskar man 
den gamla kyrkans hörnkedjor, af huggna ej pulsade kvadrer, 
så finner man, att dessa, som sig bör, äro liggande. 1 det 
gamla långhusets östra hörnkedjor är emellertid den näst öf
versta kvadern stående. Detta visar något oegentligt och till
fälligt och, då det upprepas både i norr och söder, torde det 
antyda ett senare arbete, en förhöjning. En annan antydan 
torde möjligen ligga i den skiftning i putsen, som vid lämplig 
belysning synes på murarna ett stycke nedom takfoten. Äfven 
några i vinkeln mellan nuvarande långhuset och koret på 
södra sidan utskjutande stenar ha tilläfventyrs något att göra 
med förhöjningen. Antydningarna äro således svaga, men 
äfven utan alla sådana bör det vara uppenbart, att den gamla 
romanska kyrkan ej kan hafva haft den nuvarande höjden. 

Fig. 15. Barlingbo kyrkas 
andra form. Skala se fig. 17. 
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Jämförelsen med Kräklingbo, där spår af höjningen harbibe
hållit sig, är ju ock i detta afseende talande. 

I samband med murarnas förhöjning inslogos de ännu 
befintliga korshvalfven. Vidare insattes i altarväggen det gan
ska rika, men i förhållande till höjden alltför breda spetsbågs-
fönstret. Af de pä denna plats förut befintliga trenne enkla 

Fig. 16. Barlingbo kyrka. Långhusets portal. 

rundbågsfönstren insattes ett öfver korportalen, d. v. s. i gamla 
långhusets förhöjda mur, samt ett i det nya långhusets västra 
kvadrats norra mur. Huruvida den nya triumfbågen uppbröts 
helt och hållet i det gamla långhusets västmur eller om här re
dan fanns en för ett tillämnadt torn iordningsställd — naturligtvis 
rundhvälfd — tornbäge, som nu vidgades och gjordes spetsig, 
kan, som vi sett, ej afgöras. I det nya långhusets västra gafvel 
anordnades däremot med all säkerhet den spetsiga tornbåge, 
som nu finnes, samt fylldes med en provisorisk mur. 
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Möjligt är, att det nya långhuset under någon tid äfven 
fick nöja sig med ett provisorium i stället för den nu befint
liga ståtliga, södra portalen (fig. 16). Åtminstone passar denna 
i fråga om dimensionerna ej för muren och den synes således 
ej huggen för platsen. Den är nämligen både för hög och 
för djup. För att kunna sätta in den i muren har man därför 
måst öka dennas tjocklek genom ett pålägg på insidan — se 
planen, fig. 17 — ett förfaringssätt, som jag för min del ej 
känner från någon annan Gotlands-kyrka. Hvad höjden be
träffar, visar fig. 11 här ofvan, att portalens roste är upptill 
stympadt: öfversta spetsen är afskuren vid takfoten. Om ro
stet vore fullständigt, skulle det således räcka öfver denna. Så 
har ock troligen varit fallet. På kyrkogården ligger nämligen 
ett tillhugget, tresidigt block, som med stor antaglighet varit 
just toppstycket på rostet. Det är emellertid vattenslipadt på 
ett sätt, som torde antyda, att detta skett, medan blocket suttit 
på sin plats på rostet. Vid någon omläggning af yttertaket 
har man funnit det obekvämt att göra den inskärning i tak
fallet, som var nödvändig för rostets spets, och därför helt 
enkelt nedtagit denna. Portalen är således, som sagdt, både 
för hög och för djup för den mur, i hvilken den sitter. Hvarpå 
detta kan bero, är ju ej så lätt att säga. Det kan betyda, att 
den visserligen är huggen för platsen men efter erhållna fel
aktiga mått, men det kan också tyda på, att här ursprungligen 
var ett provisorium och att man först något senare fått till
gång till en portal, som visserligen ej fullt passade för platsen, 
men som dock efter några jämkningar — pålägget på mu
rens insida och inskärningen i takfoten — kunde användas. 
Någon längre tid för det eventuella provisoriet torde man ej 
behöfva antaga.1 

1 Förhållandena vid Barlingbo-portalcn — ej mindre än vid många an
dra — äro möjligen en antydan om, att pä Gotland funnos en eller flera 
tillvcrkningsplatser för portaler och väl äfven för andra skulpturala delar, 
verkliga stenhuggarverkstädcr, som pä beställning tillgodosågo kyrkornas — 
och äfven profanhusens — behof af huggna arkitektoniska detaljer. Frågan 
är naturligtvis af mycket stort intresse, men dess besvarande fordrar en in-
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Så kom slutligen det sista större åtgörandet vid kyrkan, 
tillbyggandet af — det ännu i dag ofullbordade — tornet. 
Härigenom erhöll kyrkan sin fjärde form, d. v. s. det utse
ende den nu har. Fig 17 visar den nuvarande planen. Af 
den samma framgår genom den olika streckläggningen äfven 
kyrkans ofvan beskrifna tredje form. Att tornet är senare 
byggdt än långhuset, framgår af förhållandet mellan deras mu
rar. Socklarna äro såväl i norr som söder ej förkroppade, 
utan tornets stöta stumt an emot långhusets. 

Tornet har en portal i norr. Den erbjuder flera egen
domligheter och det är väl ej alldeles uteslutet, att den ej är 

Fig. 17. Barlingbo kyrka. Nuvarande plan. 

arbetad för platsen, eller att den är något senare än tornet. 
Härpå skall jag emellertid ej närmare ingå. 

Som ofvanstående skildring af Kräklingbo och Barlingbo 
kyrkor visar, finnes mellan de båda kyrkorna en märklig, nä
stan fullständig parallellism i deras byggnadshistoria. Redan 

gående undersökning bland annat af de ifrågavarande delarnas material, om 
detta skiljer sig frän de resp. kyrkornas i öfrigt, hvar dess moderklyft är att 
söka m. m., hvilket allt ej torde vara sä lätt att komma pä det klara med. 
För en del kyrkor kan man visserligen peka pä, bvarifrån materialet blifvit 
taget, men beträffande det stora flertalet veta vi nog ej mycket i detta af
seende. Härtill kommer en annan svårighet. Afven om nägra vissa tillverk
ningsplatser funnos, arbetade de antagligen ej uteslutande i det material, som 
var att tillgå pä platsen, utan för att åstadkomma mera omväxling och för 
att tillmötesgå kundernas önskningar troligen äfven i material, som fanns på 
andra ställen pä ön. Här har jag endast i förbigående velat framkasta frågan. 
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häraf framgår, att deras kronologi måste vara ganska lika. 
Mellan så på båda ställena likartade åtgärder kan det ej gerna 
vara tal om någon mer betydande tidskillnad. De måste i 
båda kyrkorna hafva följt hvarandra tämligen troget i spåren. 
Så har ock säkert varit förhållandet. 

Att den första lilla absidkyikan i Barlingbo tillhör rätt 
tidig romansk tid, anges såväl af densammas form som dimen
sioner. Men vi hafva äfven andra stöd härför. Dess tillkomst-

Fig. 18. Barlingbo kyrka. Dopfunten, 

tid anser jag karakteriseras af den präktiga dopfunten och af 
de båda kolonnkapitälerna på (den igensatta) korportalen. Dop
funten (fig. 18) är en af de märkligaste på Gotland och är 
ett synnerligen framstående arbete genom de kraftigt tecknade 
detaljerna och genom säkerheten i tekniken. Den tillhör 1100-
talet, möjligen dettas midt eller kort därefter. Förträffliga äro 
ock de båda kolonnkapitälerna (fig. 19) med sina präktiga, klara 
och spänstiga ornament. Dylika ornament träffa vi i Rhen-
traktens kyrkor under senare hälften af 1100-talet. Denna tid 
måste ock Barlingbo första stenkyrka, absidkyrkan tillhöra. 
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Med afseende på kyrkans andra fas — med den raka altar
väggen — kunna vi säga, att de ännu befintliga, rundbågiga 
fönster, som då insattes, äro senromanska och sådana, som 
vi kunna vänta från förra delen af 1200 talet. Det tillbyggda 
gotiska långhusets former föra det till slutet af samma år
hundrade och, hvad slutligen tornet beträffar, följde det an
tagligen snart efter. Vi få således för Barlingbo kyrka följande 

Fig. 19. Barlingbo kyrka. Kapitälerna vid sittnischen i gamla koret. 
Efter teckning af O. Sörling. 

kronologi: första kyrkan, andra hälften af 1100-talet; andra 
formen, första hälften af 1200-talet; tredje formen, slutet af 
1200-talet; fjärde (nuvarande) formen, första början af 1300-talet. 

Hafdhems kyrka. Pä sätt och vis är denna kyrka att räkna 
till samma grupp som Kräklingbo och Barlingbo, nämligen 
därigenom att dess kor en gång utgjort långhus i en föregå
ende kyrka. Dimensionerna äro visserligen ej stora: 6,aox 
6,ao m.; men motsvarande mått i Barlingbo äro ännu mindre 
nämligen 6x5,eo m. Förhållandena vid Hafdhem äro emel
lertid ej på långt när så klara som vid nyssnämnda kyrkor, ej 
heller har jag haft tillfälle att tillräckligt noga granska desam-

Pornvännen 1913. 8 
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ma. Jag vill därför inskränka mig till några kortare antyd
ningar. 

Hafdhems kyrka ligger långt söderut på ön, ungefär midt 
på det här omkr. 17 km. breda landet. Den har sistlidne 
sommar undergått en betydande reparation, hvarvid jag hade 
tillfälle att några gånger besöka kyrkan i och för forskningar 
i dess historia, ehuru, som sagdt, min tid ej tillät en grund
ligare granskning af alla hithörande förhållanden. Reparati
onen utfördes af byggmästaren Nils Pettersson från Visby, som 
gaf mig värderika upplysningar om under arbetet anträffade 

Fig. 20. Hafdhems kyrka. Nuvarande plan. Skala 

spår af äldre förhållanden och äfven hade vänligheten att ställa 
till min disposition en af honom gjord uppmätning af kyr
kans plan —fig. 20; kyrkans utseende efter reparationen fram
går af fig. 21. Den består nu, som vi se, af kor med absis 
samt långhus och torn, hvilket senare är lika bredt som det 
förra. Alla delarna stå stumt an emot hvarandra; de hafva 
således tillkommit på olika tider. Mellan absiden och koret är 
emellertid åstadkommet konstgjord! förband. Socklarna äro: å 
tornet skråfas på hög plint samt med ofvanliggande kraftig rund-
staf; å långhuset låg, romansk skråfas; å absiden profilerad soc
kel med förkroppade plintar för lisenernas baser; å koret ingen. 
Det, som i främsta rummet antyder, att det nuvarande koret är 
långhuset i en föregående kyrka, är just frånvaron af sockel, 
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jämte naturligtvis den omständigheten, att det ej har ursprungligt 
förband med vare sig absiden eller nuvarande långhuset. Hade 
det nuvarande koret byggts som kor för ett tillämnadt eller 
förutvarande långhus — och vi således ej skulle kunnat sätta 

Fig. 21. Hafdhems kyrka. Efter restaureringen 1912. 

dess tillkomsttid synnerligen långt tillbaka — så hade man 
säkert försett murarna med sockel, ty vi kunna ej gerna an
taga, att man t. ex. i slutet af 1100-talet skulle planlagt en 
hel kyrka med saknad af sockel. En annan sak, som lika be
stämd! talar för de! nuvarande korets ursprungliga egenskap 
af långhus, är, att, om det byggts som kor, så skulle man un
der så tidig tid, som här måste vara fråga om, ej uppdragit 
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dess murar till den höjd, de nu hafva — och någon senare 
förhöjning af de samma har här ej ägt rum. Vi se ju ock, jfr. 
fig. 21, att det senare tillbyggda långhuset i sin första form, 
— angifven af den ännu kvarvarande rundbågiga takfrisen — 
föga öfverstiger det gamla långhusets, d. v. s. det nuvarande 
korets. Jämför man höjden på dettas murar med höjden af 
murarna i Barlingbos gamla långhus — nuvarande västra kor
kvadrat — före den därs tädes verkställda förhöjningen 
— så befinnes den vara ungefär densamma. En antydan, att 
vi i det nuvarande koret hafva att se det ursprungliga lång
huset, ligger äfven i det vid den senaste reparationen fram
komna ursprungliga och romanska lilla fönstret i norra väggen 
ofvan den nybyggda sakristians vattentak. Som regel hafva 
nämligen ej de gotländska koren fönster i norra väggen, un
der det ett dylikt är lättare att tänka i långhuset.1 

Att det nuvarande koret i Hafdhem utgjort långhus i den 
förmodligen första stenkyrkan på platsen, är således mer än 
antagligt. 

Till delta lilla, mycket tidigt romanska långhus slöt sig 
naturligtvis ej den nu befintliga temligen rikt utstyrda absiden. 
I dess ställe befann sig gifvetvis ett litet fyrsidigt kor med en 
helt enkel absid. Alla kyrkans delar troligen utan sockel. Den 
första stenkyrkan i Hafdhem hade således synnerligen stor 
likhet i plan med dem i Kräklingbo och Barlingbo. 

Hafdhem-kyrkans vidare historia är i korthet följande. 
Till det ursprungliga långhuset — osäkert om med bibehållet 
kor och absid — byggdes redan under romansk tid ett långhus 
med torn i väster. Grunden till detta blottades under sist-
lidne års reparation, som fig. 20 visar. Höjden af det först 
tillbyggda långhuset framgår, som redan är påpekadt, af dettas 
takfris af rundbågar med öfverliggande tandsnitt, under en 
profilerad list. Detta långhus hade naturligtvis hvarken de 
nuvarande fönstren eller portalen. De förstnämnda härröra 

1 Som vi minnas, hade Barlingbo kyrkas andra form ett fönster i södra 
och ett i norra väggen af koret, men detta är undantag. 
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från den senaste reparationen. Å södra sidan synes snedt 
öfver portalen, västra sidan af bågen i ett romanskt (igensatt) 
fönster, som tillhört det lägre långhuset. Detta fönsters plats 
förutsätter en annan och mindre portal. På norra sidan upp
togs vid reparationen yttre smygen af ett helt litet romanskt 
fönster samt framkommo längre västerut spår af ett dylikt, 
båda i det gamla, lägre skeppet. Detta hade utom de tre 
nu nämnda säkerligen åtminstone ännu ett på södra sidan. 
Spåren af detta hafva emellertid genom senare uppbrytningar 
i muren gått förlorade. Däremot synas i nämnda mur östra 
posten och bågen af ett igensatt gotiskt fönster som med sin 
spets genombryter den gamla takfrisen. Det tillhör således 
det förhöjda skeppet, hvarför strax skall redogöras. 

Nästa större åtgörande vid kyrkan var nedrifvande af det 
gamla tornet och uppförande af det nuvarande af samma bredd 
som långhuset. Man ville härigenom erhålla ett större torn 
och äfven vinna något större utrymme i långhuset. Man för
lade därför, som plan och fig, 22 visa, det nya tornet invid 
långhusets nordvästra och sydvästra hörn. På fig. 22 synes 
ofvan tornsockelns östra ända den uppstigande (stumma) fogen 
mellan tornet och långhuset, angifvande, som af planen fram
går, dettas sydvästra hörn. Fogen fortsätter uppåt klar och 
tydlig till en nivå något öfver takfrisen, d. v. s. till den gamla 
murens krön. Där gör den en rät vinkel åt väster och fort
löper horisontalt omkr. 80 cm., d. v. s. till den kommer i lod 
med tornets östra murlif, samt fortsätter därefter vertikalt upp 
till tornhörnet. Hvad angifver detta? Jo, att man, som sagdt, 
anlagt tornet invid långhushörnen samt fortsatt dess förande i 
höjden till långhusmurens krön. Här har man emellertid ej 
fört muren högre, utan möjligen för att vinna ännu något 
mera utrymme åt långhuset, men säkerligen äfven för att 
utjämna den skefhet, som fanns i den gamla anläggningen, 
fortsatt i höjden först omkring 80 cm. längre åt väster. Här
igenom kom den nya tornbågen vinkelrätt mot långhusets 
längdaxel, hvilket annars ej blifvit fallet. Enär långhuset i 
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sin första form var ganska lågt, är det ju mycket möjligt att 
det torn, som byggdes invid detsamma, ej hade den höjd, som 
det sedan erhöll. Något bevis härför känner jag dock ej, 
hvarför frågan får lämnas öppen. 

Fig. 22. Hafdhems kyrka. 

Den åtgärd, som följde efter tornets uppförande, och som 
gaf kyrkan i hufvudsak dess nuvarande utseende var, förhöj
ning af långhusets murar. Att denna fas af kyrkans bygg
nadshistoria ej föregick och ej heller var samtidig med torn
byggandet, framgår utan vidare bevis af de nyss beskrifna fo
garna på södra sidan mellan tornet och långhuset samt af, 
hvad de hafva att förtälja om tornels uppförande. Mycket möj-
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ligt är däremot, att långhusets förhöjning stod i samband med en 
förhöjning af tornet, men detta är, som sagdt, blott en förmodan. 

Förhöjningen af långhuset skedde under gotisk tid och 
vid förändringen insattes säkerligen i den äldre låga muren 
det förut omtalade spetsbågsfönster, hvaraf spår nu synas på 
södra fasaden. I den förhöjda muren anbraktes på södra sidan 
ett litet fönster med trebruten båge för att skaffa ljus till löftet 
öfver det platta trätak, som kyrkan haft ända in på 1800-talet. 

Jag nämnde nyss, att det måste betraktas som osäkert, 
huruvida vid det låga långhusets tillbyggande någon föränd
ring skedde öster om det dittillsvarande långhuset, som då 
blef kor. Möjligt är att det ursprungliga koret med sin absid 
då refs och ersattes med den nuvarande absiden. För ett så
dant antagande talar måhända, att såväl långhus som absid 
äro ovanligt rikt utstyrda; båda med taklist och absiden med 
lisener sammanbundna af rundbågar. Mot samtidighet åter 
talar olikheten i socklar. För min del får jag därför lämna 
äfven denna fråga tillsvidare öppen, ehuru det senare torde 
vara det sannolikaste alternativet. 

Vi hafva således att äfven i Hafdhem påvisa ej fä faser i 
dess byggnadshistoria: nämligen första kyrkan med nuvarande 
kor som långhus samt därtill nu försvunnet kor och absid; 
andra formen: gamla långhuset som kor med tillbyggd! lågt 
långhus och nu försvunnet torn i väster, smalare än långhuset; 
tredje formen: föregående kyrka med nytt torn i väster, lika 
bredt som långhuset; fjärde formen: långhuse! förhöjd! lill 
nuvarande höjd. Härtill kan komma tornets uppförande på 
olika tider, samt förändring i ösler. 

Äfven här således en myckel lång byggnadshistoria. Då 
redan det tillbyggda låga långhuset tillhör en tidig tid, kanske 
slutet af 1100-talet, och den första lilla absidkyrkan naturligt
vis måste sättas ej allt för kort före tillbyggnaden, torde vi 
med säkerhet kunna föra den till början af 1100-talet, om 
den ej är ännu äldre. Möjligen fanns här ursprungligen in
gen träkyrka, utan uppfördes redan den första på platsen af sten. 
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Fig. 23. Drottens kyrka i Visby. Sydöstra tornvinkeln. 

Drottens kyrka i Visby. Kyrkans fullständiga byggnads
historia är ganska svårtydd och för min del har jag ännu 
ingalunda kommit till något slutgiltigt resultat beträffande den
samma. Det kan därför här ej blifva frågan om en utredning 
af byggnadens öden i dess helhet, endast några antydningar 
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Fig. 24. Drottens kyrka i Visby. Nordöstra tornvinkeln. 

om ett par detaljer. Kyrkan består af ett kvadratiskt, treskep-
pigt långhus, nära kvadratiskt kor med absid, samt i väster 
torn — med rektangulär grundplan — och norr om koret 
sakristibyggnad med tvänne våningar. På södra sidan af lång
huset finnes en illa utförd senare tillbyggnad. 
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I olika arbeten, som något behandla Drottens byggnads
historia, framställas två olika åsikter angående densamma: 
dels att kyrkans alla delar — med undantag af den sena till
byggnaden på södra sidan — äro af samma ålder, dels att 
torn och långhus äro sinsemellan samtidiga och senare än koret. 
Det förhåller sig emellertid hvarken på det ena eller andra 
sättet. Tornet är afsevärdt äldre än det nuvarande långhuset 
och tillhörde ursprungligen en föregående kyrka. En gransk
ning af tornets och långhusets förhällande till hvarandra visar 
detta. I de ingående vinklarna utvändigt mellan nämnda båda 
afdelningar af kyrkan finner man visserligen såväl norr som 
söder om tornet ursprungligt förband, således visande sam
tidighet mellan tornet och långhusmuren. Men denna sam
tidighet gäller endast för ett smalt vertikalt parti af långhus-
muren utefter tornvinkeln. Utanför detta i förband med tornet 
varande parti finnes nämligen såväl i norr som söder en ver
tikal fog (fig. 23 och 24). Den har ett ojämnt förlopp och är 
en sådan fog, som uppstår, när en mur afrifves och en annan 
uppföres i dess ställe intill afrifningen. Något tvifvel om de 
båda fogarnas betydelse kan ej finnas. Murverket å ömse 
sidor om fogarna är ock, som naturligt är, af olika karaktär; 
särskildt är detta tydligt framträdande på södra sidan om tornet 
(fig. 23). Äfven invändigt å långhusets västra mur synas fo
garna mellan äldre och senare murverk tydligt. Vi hafva så
ledes här omisskänneliga lämningar af ett med tornet samti
digt långhus, äldre än det nuvarande. 

Vi skola nu förflytta oss öster om långhuset, söder om 
koret. Kor och absis äro samtida och ha en särdeles rikt 
profilerad, i vinkeln dem emellan förkroppad sockel, den ele
gantaste i Visby. Äfven i vinkeln mellan koret och långhusets 
östra mur är den rika korsockeln förkroppad och löper fram 
på långhusmuren ett stycke af något öfver 1,5 m. Här 
mötes den helt oförmedlad! af långhusets betydligt gröfre sockel 
bestående af plint, skråfas och ofvanliggande kraftig rundstaf. 
Ofvan de båda socklarnas möte finnes i muren en afrifnings-
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'ig. 25. Drottens kyrka i Visby. Långhusets östra mur söder om koret. 

fog af samma natur som dem, vi nyss granskat i väster (fig. 
25). Afrifningen har här i öster skett något mer oregelbundet 
och fogens förlopp är därför mera ojämnt, men i alla fall fullt 
tydligt. Häraf bestyrkes till fullo det resultat, vi komma till i 
väster, nämligen att före det nuvarande långhuset funnits ett 
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tidigare, som å ena sidan slätt i förband med koret å den 
andra med tornet, och hvilket haft den eleganta sockel, som 
koret och absiden ännu visa. Men de båda med tornet i för
band stående partierna af det gamla långhuset ha nu ej den 
rikt profilerade gamla sockeln, utan den för torn och nuva
rande långhus gemensamma sockeln af nyssbeskrifna form: 
plint, skräfas och rundstaf. Huru skall detta förklaras? De 
båda partierna borde ju, om de tillhöra samma långhus, hvaraf 
ännu finnes lämning i öster, hafva dettas sockel. Ja detta 
hafva de utan tvifvel ursprungligen haft och förklaringen på 
deras nuvarande sockel är säkerligen den, att vid det nuva
rande långhusets byggande har den sockel, man valde för 
detta, inlagts äfven under de från det gamla långhuset kvar
stående obetydliga partierna vid tornet — samt säkerligen 
äfven under detta senare. Att så tillgått framgår af en 
närmare granskning af sockelvinklarna vid tornet. Båda äro 
profilförkroppade. I norra vinkeln går det block, som bildar 
skråfasen, in i långhusets mur, det, som bildar rundstafven, 
åter in i tornets: ett förhällande som, om sockel och murar 
vore samtidiga, naturligtvis skulle bevisa samtidighet för 
torn och långhus. I södra vinkeln åter gå båda blocken — 
med skråfasen och rundstafven — in i tornmuren, hvilket un
der samma förutsät tn ing som nyss, d. v. s. att sockel och 
murar ha samma ålder, skulle visa att långhuset skulle vara 
äldre än tornet. Båda resultaten sammanställda äro naturligt
vis en orimlighet och förklaringen är utan allt tvifvel den, 
som ofvan angafs, nämligen att vid nuvarande långhusets byg
gande gemensam d. v. s. lika sockel inlades ej blott under 
de kvarstående små västra partierna af gamla långhuset utan 
äfven under tornet. Hurudan sockel detta ursprungligen hade 
är ej godt att veta. Troligen var det dock ej samma rika 
sockel som på kor och långhus. Möjligen den vanliga låga, 
oansenliga romanska sockeln af plint och skråfas. Vid det 
nya långhusets byggande ville man troligen ä tornet åstad
komma en högre och ansenligare sockel. Att man i öster ej 
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utbytte den gamla rika sockeln under det lilla stycket kvar
stående mur, beror antagligen på närheten till koret oeh torde 
dessutom vara ett utslag af den inkonsekvens, man så ofta 
möter i de gamla tidernas åtgöranden. 

Anledningen till utbyte af långhus i Drotten var antag
ligen önskan att hvalftäcka detsamma. Det äldre långhuset 
hade säkerligen ej hvalf och murarna behöfde således ej vara 
särdeles tjocka. De befunnos därför för svaga att uppbära de 
hvalf, man önskade inslå. Det blef därför nödigt att uppföra 
nya tjockare murar. Man gick därvid troligen tillväga på 
samma sätt, som då man af samma skäl som här ombyggde 
södra muren i S:t Clemens nuvarande långhus. Man tog ej 
bort den gamla grunden utan lade utefter densamma en ny 
grund och ställde sedan den nya tjockare muren på båda 
grunderna. Tillvägagäendet är ej det bästa, men dylika våg
stycken träffar man ofta i de gamles verk. Genom profgräf-
ning inne i Drotten blottade jag för några år sedan delar af 
grunden till långhusets sträckmurar. Den visade ett framsprang 
af omkring 50 cm., således mer än vanligt. Det troliga är 
därför, som sagdt, att vid ombyggnaden grunden åstadkoms 
på samma sätt som under den nyssnämnda muren i S:t Cle
mens. 

Det ofvanstäende är endast ett par drag ur Drottens hi
storia, som säkert — särskildt angående tornet — har mycket 
mer att bjuda. Fortsatta undersökningar skola kanske bjuda 
på öfverraskningar, men fast står, att två långhus efterträd! 
hvarandra och att tornet är afsevärdt äldre än det nuvarande 
långhuset. 

Sammansatta portaler. Jag berörde i inledningen det kända 
förhållandet att vid om- och tillbyggande af kyrkorna man 
ofta använde "ledigblifna" äldre portaler på mindre ansenliga 
platser i den nya kyrkan: i tornet eller i långhusets norra 
mur. Jag tillade, att man gick ännu längre och stundom för 
den nya platsen använde endast delar af en äldre portal. För 
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min del tror jag, att vid en närmare granskning detta skall 
kunna påvisas i ej så få fall. 

Det är ej min mening att nu närmare gifva mig in på 
denna lika vidlyftiga som viktiga fråga. Jag ämnar endast 
anföra ett enda exempel, emedan det är i hög grad talande 
och belysande. 

Butle kyrka, omkring 13 km. söder om Roma järnvägs
station, består af aflångt fyrsidigt långhus, ovanligt långt kor, 
samt torn i väster. Alla delarna hafva skråfasad sockel, under 
tornet med större och brantare fas än för öfrigt. Tornets nedre 
våning har korshvalf; skeppet har haft platt trätak, nu tre-
sidigt dylikt; koret tunnhvalf. 

Jag skall ej gå in på kyrkans historia. Endast nämna i 
förbigående, att koret haft halfrund absid, hvars sockelmur 
ligger kvar under golfvet vid altaret, där den aftäcktes vid 
kyrkans reparalion år 1882. Vid samma tillfälle framkom äf
ven fogen i tunnhvalfvet mellan det ursprungliga koret och 
den förlängning åt öster detsamma erhöll antagligen vid ab
sidens borttagande. 

Tornet, som är yngre än långhuset, är lika bredt som 
detta. Antingen har förut intet torn funnits, eller ett som 
varit smalare än långhuset. Vid fogen mellan detta och tornet 
finnas nämligen antydningar om, att sockeln bildat hörn, d. v. s. 
vikit af till långhusets västmur. 

Tornet har i väster en liten oansenlig portal (fig. 26). 
Omfattningen består af murhörn, kolonn och post. Intet tym-
panon, kolonnernas kapitäler äro veckkapitäler. Således en helt 
och hållet romansk portalomfattning. Men öfver kapitälerna är, 
som vi se, portalen spetsbågig. Hvad betyder detta? An
vändes veckkapitäl — ett rent romanskt drag — så sent, alt 
spetsbågen redan vunnit inträde? Ingalunda. Portalen, sådan 
den nu står, härrör från två skilda tider. Granskar man por
talen något närmare, finner man, att materialet under och ofvan 
bågarnas anfang, således i sidoomfattningen och i arkivolterna, 
är af olika beskaffenhet, d. v. s. olika behandlad!. De! är ej 
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tillhugget på samma gång. Således: man har under gotisk 
tid insat! i muren en af kyrkans äldre romanska portaler. Men 
modet fordrade numera, att muröppningar skulle hafva spets
bågig betäckning. Man nyhögg därför en sådan, som kom 

Fig. 26. Butle kyrka. I tornets västra mur. 

den gamla portalen att i sockenmännens ögon se helt modärn 
ut. En liten detalj bestyrker detta tillvägagående på ett verk
ligt slående sätt. Bågarnas stenar äro, som sagdt, behandlade 
på ett från sidoomfattningens afvikande sätt. Men ett undan
tag gifves. Själfva anfangsstenen i murhörnsbågen till vänster 
om dörröppningen — utifrån sedt — är af samma beskaffenhet, 
d. v. s. behandlad på samma sätt som portalens nedre parti, hör 
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tydligen till detta och är samtidig därmed. Men bågen gör 
ock en oharmonisk brytning just ofvan denna anfangs-
sten, därmed visande, att densamma ej är huggen tillsammans 
med de öfriga bågstenarna. Den härstammar utan all fråga 
från portalens gamla ursprungliga rundbåge, ehuru man tyckt 
sig kunna använda den på nytt, hvarför den blifvit medtagen 
i den nya bågen.1 

Butle-portalen är ingalunda det enda exemplet på "sam
mansatta" portaler på Gotland. Jag har antecknat ej så få, 
och med mer ingående granskning skulle listan säkerligen 
blifva mycket lång. Det är gifvet, att ett aktgifvande på dessa 
förhållanden skall vara af största betydelse för en rätt upp
fattning af Gotlands-kyrkornas kronologi. 

1 Dylika exempel, att man byggt till och med hela spetsbägar med be
gagnande af gamla kilstcnar i förutvarande rundbågar, finnas pä andra stäl
len t. ex. i Mariakyrkan i Visby. Att bågstenarna kommo att "gapa" mot 
hvarandra, brydde man sig tydligen ej om. 


