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NÅGRA GOTLÄNDSKA SKULPTURVERK 
I NORRA TYSKLAND. 

CARL R. af UGGLAS. 

\et icke minsta intresse, som knyter sig till Gotlands 
medeltida skulpturhistoria, är denna skulpturs ex
pansionskraft, dess utträngande över de lokala grän

serna, vartill under våra luftstreck man blott torde hava mot
stycken inom den norska Trondhjems-plastiken pä 1200-talet 
och under senmedeltiden inom den lybeckska. Vad trä
skulpturen angår har K. K- Mcinander1 säkerligen med all 
rätt, om också utan att ingå på bindande bevisning på en
skilda punkter, hävdat dess betydelse för det finska konstlivet, 
och att man pä det svenska fastlandet mer än en gång varit 
mån om att tillgodogöra sig de gutska träsnidarnes högt 
uppdrivna förmåga, hoppas jag själv i en snart utkommande 
avhandling vara i stånd att uppvisa2. Men det är naturligt, 
att det varit de i sten arbetande mästarna, som haft den största 
utsikten att bereda sina verk en omfattande marknad även på nog 

1 Medeltida altarskåp och träsnideri i Finlands kyrkor (Helsingfors 
1908), flerstädes. 

2 Jfr också min uppsats: Strängnäs stifts medeltida träskulptur (Ut
ställningen av äldre kyrklig konst i Strängnäs 1910. Studier, Stockholm 
1913, 1 s. 51 —56) samt kap.: Den medeltida träskulpturen i Svensk konst
historia utg. av A. Romdahl och J. Roosval (Stockholm 1913) s. 130— 
131, 135, 
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så avlägsna orter. Med den brist på tjänligt material, som förspör-
jes nästan över allt längs Östersjöns kuster, är det ej förvånande, 
att man, då det gällde en beställning av större anspråksfullhet än 
vanligt, vänt sina blickar till den gutska ön, där tack vare den 
rikliga förekomsten av lättarbetade kalk- och sandstensarter en 
stenhuggarskola med anor ända från de förkristna bildste-
narne och av en hantverksskicklighet och en dekorativ kraft 
som ingenstädes annars redan tidigt utbildat sig, med fram
ställandet av dopfuntar — över allt oundgängliga kyrkoinven
tarier — till specialitet. Också finnas som bekant gotländska 
stenarbeten, främst funtar, spridda ej blott över hela Sverige 
— i en nästan oöverskådlig rad från Skåne till övre Norrland 
— men också i Danmark1, Norge2 och Nord-Tyskland (särskilt 
Schleswig-Holstein)3, och det lider väl knappast tvivel om, att 
antalet av de redan kända skall i framtiden ytterligare komma 
att ökas.4 

1 Den bekantaste är ju den frejdade funten i Aakirkeby pä Bornholm, 
men andra vore att ställa vid dess sida: jag nämner t. ex. funtarne i Ring-
sted och Lojtofte. 

2 Se min uppsats; Olofsstatyn frän Rusko (Finskt museum 1912 s. 
44 not 2). 

3 Sauermann; Die mittelalterlichen Taufsteine der Provinz Schles
wig-Holstein (Liibeck 1904) s. 19—35. 

4 Däremot känner jag mig ej övertygad om, att verkligen, som Roos
val: Gottländska forskningar III, Gottländska dopfuntar vid Weichsel {Kult 
och konst 1908 s. 102—105) velat göra troligt, de båda funtarne i Kulm 
och Graudenz i Westprcussen (avb. i Die Bau- und Kunstdenkmäler der Pro
vinz Westpreussen II: 1 pl. s. 52—53, II: pl. s. 498—499) äro alster av en 
gotländsk stenlmggarverkstad. Visserligen kännas tvänne dessa tämligen 
närstående funtar från ett par gotländska kyrkor, den ena från Fröjel den 
andra av obekant proveniens, (nu i Gotlands fornsal), men då de likheter, 
Roosval påpekar mellan deras ornamentik och ett par portaldckorationcr pä ön, 
icke äro så omedelbart påfallande, att ett verkligt skolsammanhang nödvän
digtvis behöver antagas, och då vad Roosval icke observerat — en hel del 
andra funtar av samma typ, återfinnes annorstädes både i Tyskland, t. ex. i 
Alt-Libbelmc (Die Bau- und Kunstdenkmäler Pommerns, Regierungsb.Stettin, 
Kr. Pyritz fig. 33), Nicolaikirche i Stralsund (a. a., Regierungsb. Stralsund, 
Kr. Stralsund fig. 456) samt Heiligengeistkirche i samma stad, nu i Neuvor-
pommersches Provinzialmuseum i Stralsund (a. a. s. 556), i Skåne t. ex. i 
Falsterbo och Skanör (jfr Tynell: Skånes medeltida dopfuntar I, Stockholm 
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Den gotländska funtindustriens gyllene tid infaller under 
1100-talet och 1200-talets förra hälft. Den figurlösa typ, som 
efter denna tid kommer på modet1 i förening med de aske
tiska tendenser, som samtidigt bannlysa den forna bildvärlden 
från kyrkornas murar och portaler2, bringar öns stenplastik så 
gott som till utsining, och det är först omkring år 1300 som den 
— enligt min mening under övermäktig påverkan från det 
dittills inom sin egen krets isolerade träsnideriet — åter upp
lever en andra vår, men nu koncentrerad på utsmyckandet av 
den fasta kyrkodekorationen, främst portalerna. 

Även från denna tid är på tysk botten — oberäknat en del 
funtar av den "ikonoklastiska" typen i Schleswig-Holstein och 
annorstädes3 — ett arbete av en gotländsk mästare bekant: 
Heiligengeisthospitalets i LUbeck sydportal4, vars gotländska 

1913 s. 13), och i Danmark t. ex. i Magleby pä Maen, synes mig lokalise
ringen till Gotland nog så osäker, sä länge den använda stenartens ursprung 
icke blivit geologiskt prövad. Snarare torde tillverkningsorten vara att för 
lägga nägonstädcs på den södra Östersjökusten, varifrån de gotländska exem
plaren alltså voro exporterade. En import av stenarbetcn till Gotland, så 
rikligt försedd med inhemska skulptörkrafter, synes måhända orimlig, men är det 
knappast längre efter 1300-talets midt, tidpunkten för det gutniska konstlivets 
hastiga avblomstring. Att funtarne i fräga äro yngre än denna tid synes nämligen 
långt ifrån uteslutet, även om deras dekoration upprepar gamla heraldiska 
motiv — ingen av de utom-gotländska exemplarens datering är säker, men 
den stralsundska Nicolaikirche-funten sättes verkligen till "nach 1400" (a. a. 
s. 503) — något som också cuppornas relativt små mätt synas bestyrka liksom 
det förhållandet, att funten i Fröjel efterträtt en äldre, troligen genom någon 
olyckshändelse förstörd, vars fot inpassats under den nya cuppan. Roosvals 
datering till omkring 1300 är, "dä den stödes av det ej övertygande framställda 
sambandet med de fasta portaldekorationerna, för mig icke bindande. 

1 Roosval: En kalkformig ikonaklastisk funltyp från Gottland (Sträng
nässtudier II, s. 36—39). 

2 Roosval: Die Kirchen Gotlands (Stockholm 1911) s. 109, samma 
förf.: Medeltida stenhuggarkonst (Sv. konsth. s. 18). 

3 Sauermann: a. a. s. 19 -23. Även gravhällar av Gotlands-sten äro i 
de nordtyska kyrkorna synnerligen vanliga, men, huruvida de förfärdigats pä 
ön eller ej, är ännu icke prövat. 

4 Afb.: Die Bau- und Kanstdenkemäler der Frei- und Hansestadl 
Liibeck II s. 462, Roosval: Kirch. Gotl. fig. 114. 
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karaktär redan påpekats av Hildebrand1 och Wrangel2 och som 
av Roosval3 bestämts som ett verk av den av honom s. k. 
Magister Fabulator från omkr. är 1300. Det finnes dock där 
ytterligare några arbeten av samma ursprung, som ännu icke av 
Gotlandsforskarne observerats och på vilka jag här ville fästa 
uppmärksamheten. 

Fig. l. Fig. 2. 

Fig. 3. 

l«m&i&i*é.: 

Fig. 4 

Fig, 5. Fig. 6. Fig. 7. 

1 Wisby och dess minnesmärken (Stockholm 1893) s. 39. 
2 I Dehio-Bezold: Die kirchliche Baukunst des Abendlandes (Stutt

gart 1892-1901) II s. 415. 
3 Kirch. Gotl. s. 192. Tidigare har Roosval: Svensk konst i Liibeck 

på 1200-talet (Stockholms Dagblad den 7. 6. 1908) hänfört den till 1270-
talet, samtidigt som han — jag är dock ej säker om med rätta — tillskrivit en 
nägot yngre gotländsk stenhuggare kapitalen i St. Catharinen i samma stad. 
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Jag avser en räcka skulpterade kapital — 9 stycken — som 
jämte tvänne därtill hörande baser med rester av smala ko
lonnskaft förvaras i cisterciensernas f. d. kyrka i Kolbatz i Pom
mern1 (fig. 1—7). Materialet är kalksten. 

Av kapitalen äro tvänne prydda med figurer i mycket hög 
relief, de övriga mer eller mindre riktornamenterade, ett t. o. m. 
endast försett med kulformiga framsprang i samtliga sina fyra 
hörn. Av de förra synes det ena, det s. k. "djävulskapitälet" 
(fig. 1—2), haft sin plats i ett av de pommerska furstarnc 
som sovgemak använt rum i det nu nedbrutna klostret — möj
ligen ursprungligen abbotens eget — det andra, det s. k. "munk-
kapitälef (fig. 3), i refektoriet2. Framställningarne pä båda 
beröra munklivet, å "djävulskapitälet*3 satiriskt-didaktiskt be
tonade och av stort ikonografiskt intresse. 

Kapitalet, en fyrsidig prisma (h. 0,:«i m., abacken förlorad) 
upptar 6 figurer. Framför ett med duk övertäckt altare, var
på står en kalk med en hostia synlig över skålens rand, lyf
ter en gudstjänstfirande, tonsurförsedd munk bedjande sina 
händer, medan Guds välsignande hand — av vilken nu blott 
tvänne fingrar återstå — sträckes ur ett moln emot honom. 
På andra sidan altaret står synbarligen ännu en officiant, iklädd 
lång kåpa med kapuschong över huvudet och en uppslagen 
bok i handen; bakom den bedjande munken en kapuschongklädd 
figur i ej bestämt karaktäriserad pose och bakom denne ytter
ligare en knäböjande med lyfta händer, men med obetäckt huvud. 
På sidan midt emot den, där altarscenen har sin plats, ses en 
grupp av två personer, i vart och ett av kapitalets hörn och 
betonande dessa: en hemskt grinande, naken djävul med klo-
försedda fötter, långa hundöron, och svansen buren i ena han
den griper tag i kapuschongen längs ryggen av en lastbar 

1 Fullständigt avbildade i Bau- und Kunstd. Pommerns, Regierungsb. 
Stettin. Kr. Qreifenhagen pl. s. 252—253 (fig. 78—81), 254—255 (fig. 82, 83) 
s. 255 (fig. 84); beskrivning s. 252—256. 

2 A. a. s. 231, 253. 
3 A. a. fig. 78: 1—3, 79: 1-3, 80: 1. 
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munk, som med alla tecken till förskräckelse och förtvivlan 
försöker undkomma; denne bär ett språkband med en nu för
svunnen, ursprungligen troligen målad inskrift, som enligt en gam
mal uppteckning skall hava lydt: redde racionemvillicacionis tue1. 

Figurernas hållning är spelande livfull och djävulsscenen av 
en drastiskt humoristisk gestaltning. Kapitalets mästare har 
mindre lagt an på en minutiös detaljverkan — proportionerna 
äro överdrivet satta, dräktbehandlingen summariskt knapp, an
siktena oindividualiserade2 — än på en tydlig och underhållande 
skildring av det som försiggår, och häri har han utmärkt lyc
kats. Själva ämnet — genrescener ur klosterlivet med tillägg 
av det satiriska drag, som tiden älskade — verkar originellt och 
friskt uppfattat. 

"Munkkapitälet"3 (h. 0,n> m., med aback; fig. 3) uppbär fyra 
i vartdera hörnet sammanhukade figurer, också de i munkdräkt, 
med kapuschonger kring huvudet; ett par hålla språkband med 
nu försvunna inskrifter. Även här är karaktäriseringen gjord 
med enkla medel, men verkningsfull nog. Någon särskild 
funktion synes ingen av figurerna vara försatt i. — Av de blott 
ornamenterade kapitalen (h. 0,4a—0,48 m.) äro tre4 prydda med 
bladformer av en hälft romansk, hälft gotisk karaktär (fig. 4—5), 
medan däremot ett5 är överspunnet av rent gotiskt behandlade 
eklövskvistar. Å det ena" av de återstående kapitalen inskrän
ker sig dekorationen till fyra hörnblad under abacken (fig. 6), 
å det andra7, som redan nämnts, förvandlade till enkla, kul-
formiga utsprång (fig. 7). 

1 Villicatio = förvaltning; a. a. s. 353. 

• Dehio: Handbttch der deutschen Kunstdenkmäler (Berlin 1905 — 
1912) II s. 215 prisar dock med rätta huvudena som "fem und lebendig". 

3 Bau- und Kunstd. Pommerns, Regieriungsb. Stettin. Kr. Greifenha-
gen fig. 80: 2 - 3 , 81: 1-3 , 82: 1-3 . 

4 A. a. fig. 83: 1, 2, 6. 

•"' A. a. fig 83: 3. 
6 A. a. fig. 83: 4. 

' A. a. fig. 83: 5. 
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Dehio1 anmärker om dessa kapital, att de äro "fiir Pom
mern bei dem grossen Mangel an Kunstgebilden dieser Art 
von ganz besonderem Wert." Redan med tanke på denna 
brist kan man a priori förutsätta, att främmande mästare här 
varit verksamma. Den, som känner den gotländska gotiska 
portalskulpturen, behöver också icke vara i tvivel om, var
ifrån de kommo. En första blick övertygar om, att deras hem
land var Gotland. 

Detta gäller åtminstone för "djävulskapitälet", det mest 
betydande stycket ibland de bevarade. 

Det är också inom en alldeles bestämd gotländsk sten-
huggar-arkitekts oeuvre, som dess stilparalleller äro att söka: 
den ovan nyss nämnde Fabulators2, den naive och intagande 
berättarens, vars pseudonym här verkligen får ett alldeles sär
skilt berättigande. Dessa satta och breda figurer med deras 
fryntliga, runda huvud, vilkas proportioner, som Roosval rik
tigt framhåller på tal om mästarens bildrika portaler, äro av
siktligt framställda i den expressiva — man skulle med ett mo-
dämt slagord vilja säga: expressionistiska — skildringens in
tresse, helt och hållet avvikande från den i ålder närmast fö
regående mästarens, Neoiconicus'3, mera naturalistiskt riktigt 
iakttagna, dessa omfångsrika, summariskt behandlade dräkter 
och hela framställningssättets lustiga och osökta fyndighet — 
allt känner man utmärkt igen från de Fabulator tillskrivna kapi-
tälräckorna i Gammelgarns (långhuset), Martebos (långhuset 
och koret) eller Dalhems (tornet) portaler4. Jag gör vidare 
uppmärksam pä djävulstypen, vars fantastiskt utstyrda ansikte — 
för övrigt ett påhitt av Neoiconicus5 — möter också i Gammelgarn 
(fig. 8), samt en signifikativ detalj: den bård av fina inristade 

1 Handb. II s. 215. 
2 Om honom se Roosval: Kirclt. Gotl. s. 190—192. 
3 Om honom se Roosval: a. a. s. 184—189. 
4 Roosval; a. a. fig. 111, 112, 115, 116; Martebo-skulpturen ocksä avb. av 

samme förf.: Sveriges kyrkor. Gotland I: 1 (Stockholm 1914) fig. 63—67, 70—71. 
5 Kolonnbas i Bunge, Roosval: Kirclt. Gotl. fig. 104. 
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streck, som löper längs fotfållarne av Kolbatz-figurernas dräkter, 
av alldeles samma art som de bårder, man nästan undantagslöst 
iakttar inom den gotländska skulptur, här är fråga om. Fördel
ningen av figurerna på ytan är också Fabulators: bakgrunden 
får komma till sin rätt, figurerna göra intet försök att tränga 
varandra ur ramen, detta till skillnad från den yngre mästaren 
Egypticus1, för vilken den arkitektoniska grundformens oregel
bundenheter ej få existera utan utplattas till en bekvämast möj
liga fond för hans bildsviter2. 

Den här gjorda 
attribueringen vinner 
ytterligare bekräftelse 
av den omständighe
ten, att det, som nyss 
omtalades, just är Fa-
bulator, som Roos
val utpekat som upp
hovsman till den lu-
beckska Heiligengeist-
portalen. Huruvida 
mästaren kallades till 
Kolbatz från LUbeck 
eller tvärt om — det 
förra är väl det antagligaste —låter sig ej avgöra.3 Under alla 
omständigheter böra de båda verkens data ungefär samman
falla. Liksom portalen torde alltså Kolbatz-kapitälet kommit 

1 Roosvaal; a. . s. 193—199. 
2 Roosval: a. a. s. 194. 
3 Möjligheten står ju öppen, att kapitalet förfärdigats på Gotland och 

därifrån avsänts, men med tanke på att mästaren själv verkat i Liibeck — 
ty den omfattande portalen måste naturligtvis tänkas arbetad på ort och 
ställe — blir denna möjlighet föga trolig. Materialet är, som sagt, kalksten, 
huruvida gotländsk namnes ej i Pommern-inventariet; förhäller det sig sä, 
har skulptören väl fört med sig detsamma till den pä lämpligt råstoff fat
tiga norra östersjökusten frän sin hemö, varifrån en omfattande export av 
obearbetad sten under medeltiden ägde rum (Hildebrand: Gotlandssten i ut
landet. Månadsbladet 1890 s. 41). 

Fig. 8. 
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till ej långt efter 1300-talets början (omkr. 1310) och Pom
mern-inventariets lika så väl som Dehios datering av det se
nare till 1200-talets 2:a hälft anses förfelad. 

Ej lika säkert förefaller mig däremot, om alla de övriga sten-
delarne i Kolbatz också stamma från den gotländske mästarens 
hand. Av "munk-kapitälets" figurer hava flere ansikten av en 
karrikatyrmässigt livlig grimasering, som skiljer sig från den
nes lugnare och gemytligare karaktärisering, dräkterna äro oro
ligare och av minutiösare drapering samt sakna de karaktäris
tiska bårderna. Härtill kommer, att kapital med sittande eller 
hukande människor äro okända i gotländsk arkitektur, åtmin
stone inom Fabulators verk; där de någon gång tidigare före
kommit som t. ex. det s. k. törnutdragarkapitälet i Tingstäde 
kyrkas långhus (omkr. 1230)1—där för övrigt en sittande 
figur anbragts blott å ett enda av kapitalets hörn — äro de av 
en annan, blygsammare art. Sannolikt har man här att göra 
med en (mellan- eller väst-) tysk skulptör, i någon mån kan
ske inspirerad från de just vid denna tid — 1300-talets början 
— huggna konsolerna och kapitalen i den lUbeckska Marien-
kirches Briefkapelle2, utförda i klart gotisk stil. Lättare att 
hänföra till vår mästare är däremot kolonnbaserna, av vilka den 
enas stora hörnblad ju sammanhänga med en karaktäristiskt 
gotländsk smakriktning, och den andras form — med sockel-
kuben liksom överdragen av en tätt omslutande mössa — har 
använts redan av Lafrans Botvidarson, Hellvi kyrkas bygg
mästare, omkr. 12803, samt till slut de av kapitalen, vilkas 
ännu romanskt stiliserade växtformer otvivelaktigt hava ett — 
om också ej särdeles starkt — ålderdomligt gotländskt tycke. 
Fabulator är emellertid den, som först av alla öns stenhug
gare börjat använda gotiskt halfnaturalistiska bladformer, hur 

1 Roosval: a. a' s. 144; fig. 64. 
2 Avb. i Bau- und Kunstd. Litbecks, II s. 135; obs. de sittande männen 
3 Roosval: a. a. fig. 87. 
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försiktigt dessa än framträda.1 Det är därför icke uteslutet, 
att det verkligen är han, som skulpterat det med sådana över
vuxna kapitalet i Kolbatz och att han här omsatt, vad han 
kunnat lära av konsolerna i Briefkapelle och dess på snarlikt 
sätt smyckade portal.2 Det skulle alltså vara härifrån, Fabu-
lator sedan medfört nyheten till sitt hemland, och jag finner 
till följd därav det måhända sannolikare, att det är han och 
ej Neoiconicus, så som Roosval3 anser, vilken huggit Boge 
kyrkas södra skeppsportal, det arbete där—med undantag av 
de långt senare kapitalen i det swertingska kapellet vid Visby 
domkyrka (omkr. 1350)4 — de gotiska tendenserna i sin re
naste gestalt träda en till mötes."1 

Det är emellertid ej blott i Kolbatz, varest ännu ej som 
gotländska identifierade stenhuggarfragment befinna sig i Pom
mern. Ett kapital med kulformig hörndekoration analog 

1 Roosval: a. a. s. 191. De ansatser, som Neoiconicus gör i denna väg, 
och som Roosval: a. a. s. 188 antar, att han lärt sig under sitt arbete vid 
Uppsala domkyrka, äro allt för svaga för att här komma i egentligt betrak
tande. 

2 Avb. i Bau- und Kunstd. Liibecks, s. 142. 
3 A. a. s. 208. 
4 Roosval: a. a. s. 126. 
5 Här må dock framhållas det tillfälle, som de gotländska stenhug-

garne ägde att på Gotland själft göra bekantskap med den naturalistiska 
bladornamentikcn. Som jag ett par gånger tidigare omtalat (En fransk 
skulptör i Sverige pä 1200-talet, Konst och konstnärer 1913, s. 25—30, i 
Strängnäs-Studier. I s. 51—53 och Sv. konsfh. s. 123—130, 135) hava vi där 
just vid tiden före och efter år 1300 tydliga spär efter tvänne varandra av
lösande rent franska skolor av träplastiker, och att dessas representanter 
även befattat sig med ornamentala uppgifter, ses av överdelen av en ljusstav 
i Lau (i Gotlands fornsal) behandlat som ett lövklätt kolonnkapitäl av så oför
falskat fransk hållning, att man ej kan hysa nägra tvivel om dess upp-
hofsmans nationalitet, sä mycket mer som dess pendang, skuren av en an
nan hand, smyckats med en bladdekoration av helt och hållet gutisk typ. 
Dä nu sä väl Neoiconicus som Fabulator, vilkas figurstil, vad jag pä an
nat ställe skall visa, utgått frän de franska träskulpturskolorna, äro de sten-
plastiker, som närmast ansluta sig till dessa skolriktningar, är det ej ute
slutet, att det är därifrån de hämtat uppslagen till vissa friare ornamentala 
former, även om de blott i undantagsfall använda sig av dem. 
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med Kolbatzkapitälets och en synbarligen med ett slags hörn
blad försedd kolonnbas, båda av kalksten, finnas i Johannes-
klostret i Stralsund,1 men de avbildningar, av vilka jag kän
ner dem, äro för otillfredsställande för att giva närmare upp
lysningar, hälst som själva kapitalformen — måvara rikt före
trädd på Gotland—ju ej är ensamt karaktäristisk för denna 
ö. Var dessa delar varit använda, är ej känt. Månne i det 
"necessarium", som omtalas i förberedelse år 13022 och som 

Fig. 9. Fig, K) 

alltså just kunnat stå under byggnad vid vår Fabulators tyska 
besök? 

Långt säkrare hans verk äro däremot tvänne figurerade 
kalktenskapitäl, som från slottet Satzig kommit till Alterthums-
museum i Stettin (n:r 957).3 Trots inventarieverkets mindre 
goda avbildning, från vilken jag ensamt har mig dem bekanta, 
är deras härkomst otvetydig. Kapitalens form är något olika 
Kolbatz-kapitälets — under abacken nedfaller ett stiliserat 
blad vid varje hörn — men ämnet, som skildras å det ena av 
dem, är besläktat: 5 munkar sysselsatta med husliga arbeten, 
som det förefaller matlagning i ett kök (fig. 10). Å det andra 
kapitalet ses fyra figurer, av vilka två äro igenkännliga som 

1 Avb. i Bau- und Kunstd. Pommerns, Regierungsb. Stralsund, Stadt-
kr. Stralsund s. 416. 

2 A. a. s, 406. 
8 Regierungsb. Stettin, Kr. Satzig pl. s. 92—93: c. e; beskrivnings. 92. 
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Paulus och Petrus (fig. 9). En bas med hörnblad, som skall 
hava hört samman med dessa kapital, finnes nu i Jakobshagens 
kyrka1 och dessutom uppgivas liknande arkitekturdelar vara in
murade i grunden av ett värdshus sammastädes. Slottet Satzig 
har anlagts av de pommerska hertigarne redan under tidig 
medeltid, men äldre byggnadshistoriska data äro obekanta.2 

Till slut förvaras i Stettin-museet ett med eklöv prydt ka
pital (kalksten) från slottet i Naugard3, alldeles överensstäm
mande med det i Kolbatz (fig. 11). Får man anse detta senare 
som ett verk av mäster Fabulator, föreligger alltså här ännu ett, 
vittnande om hans flit och — vågar man tro — hans ryktbarhet 
i Tyskland, där alstren av hans verksamhet utgöra ett viktigt 
och karaktäristiskt komplement till hans gotländska oeuvre. 

1 A. a. s. 22. 
2 A. a. s. 89. 
3 A. a. Kr. Satzig pl. s. 92—93, Kr. Naugard s. 257. 

nadsdata obekanta; det omtalas 1268 (s. 254). 
Slottets bygg-

Fig 11. 


