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Bilefeld, Strelow och de gotländska kyrkornas 
kronologi. 

Av 

E F R A I M L U N D M A R K . 

örteckningen över de gotländska kyrkornas taxus1 under 
medeltiden till biskopen i Linköping finns bevarad i 
tvenne versioner, vilka med avseende på innehållet äro 
varandra i det närmaste lika. De äro lättast åtkomliga i 

Script. rer. svec. III: 2, pag. 290—293, där de återges parallellt. Origi
nalet till den ena där avtryckta versionen, Linköpings-versionen, är 
från 1500-talets början.2 Den andra, Visby-versionen, är avtryckt 
efter en av JÖRAN WALLIN på 1740-talet ombesörjd avskrift.3 

Delvis felläst och i beskuret skick finns Linköpings-versionen 
i förordet till HADORPHS ed. av Gotlandslagen 1687. HADORPH 

har dock ej gjort utskriften av förordet, vars manuskript, tillvara
taget av PERINGSKIÖLD,4 han själv gjort rättelser i, signerat och 
daterat 1678. HAQVIN SPEGEL har en otillförlitlig avskrift i kon
ceptet till Rudera gothlandica 1683;5 konceptets fel återkomma 
i O. V. WENNERSTENS ed. av renskriften 1901.° 

Den för oss i detta sammanhang viktigare Visby-versionen 

1 Taxus = pretium (Du CANGE). De kyrkor som ej vid biskopens var 
tredje år återkommande besök visiterades skulle betala taxus, ett slags löse
penning för befrielsen frän den ekonomiskt betungande visilationen. 

2 Kh. 54 {Kyl. 43). Link. stiftsbibi. 
• Analecta gothlandensia III, 129—136, Kalmar lärov. bibi. 
4 Monum. sveogoth. VIII, K. B. 
5 Gottlands goodheet, K. B. 
6 Efter hskr. i Växjö lärov. bibi.; i trycket finns förteckningen sid. 92—93 

även med fel som ej förekomma i K. B:s koncept. 
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observerades först av WALLIN, som också i Analecta uppger sin 
källa, Visby domkyrkas inventarium 1585 av DAVID BILEFELD.1 

Den senare hade funnit förteckningen i en latinsk bibel i dom
kyrkan, varom Inv. 1585 berättar: "En laliniske bibel in folio 
wti hwilken alle kircker paa Gudtland wed marckelose tal staar 
optegnit wti. Denne horer til nordertredings prouis t io 2 Förteck
ningen "måste altså vara gammal" anmärker WALLIN. JAKOB 

LANGEBEK (eller N. R. Brocman)11 gjorde 1753 en avskrift av för
teckningen efter BILEFELDS Inv. 1585, vilken avskrift trycktes 1834 
i Script. rer. dan. VIII, pag. 312—315, där dock LANOEBEKS källa 
anges som okänd. Avskriften i Analecta, som är gjord av annan 
än WALLIN men kollationerad av denne, ligger till grund för C. 
A. WESTRÖMS avhandling De visitationibus episcoporum Lincopen-
sium etc. 1848. På ett par punkter harWESTRöM följt den danska 
editionen. Senare ha, som redan nämnts, både Linköpings- och 
Visby-versionerna tryckts i Script. rer. svec. 1871—76, dock utan 
anlitande av BILEFELDS handskrift. Ortografien i WALLINS avskrift 
anser den siste utgivaren tyda på en förlaga från 1300-talet. Om 
förteckningen skrevs in i den latinska bibeln på 1300-talet, eller 
om den skrevs in senare efter en äldre text, det kan nu ej av
göras, enär bibelexemplaret ej återfunnits. 

Linköpings- och Visby-förteckningarna äro uppställda så, att 
efter varje kyrkas namn står taxus-summan i mark eller öre. 
Efter första raden i Visby-versionen: "Forthingaboe iiij mark" 
står "lo[sa]", lösen, vilket tillägg saknas i Linköpings-versionen. 

1 Här betecknat Inv. 1585. Arkivdepän, Visby. — Genom arkivarien i R. A. 
Ernst Nygrens försorg har den av tukt starkt angripna pappershskr. konser
verats i dec. 1924. Jag är dr Nygren tacksam för allt tillmötesgående. 

2 Att denna bibel fanns i domkyrkan, ehuru den tillhörde norra tredingens 
prostämbete, är ganska förklarligt, ly denna tredings prost hade i århundraden 
även varit pastor i Visby; LEMKE, Visby stifts herdaminne, sid. 62. Dessutom 
hade under medeltiden norra tredingen ett gilleshus i Visby (STRELOW, Cronica 
guthilandorum, sid. 266), vars tillhörighcter antagligen delvis kommo till dom
kyrkan efter reformationen. 

3 LANGEBEK fick låna handlingar från konsistoriearkivet, vilka N. R. 
Brocman hjälpte honom att skriva av; Langebekiana, utg. av R. NYERUP 1794, 
sid. 145. 
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I denna senare finns det ej heller några årtal som i Visby
parallellen, vilken handskrift har årtal vid ungefär halva antalet 
kyrkonamn (jfr fig. 1 och 2). 

Visby-exemplaret har tvenne rubriker: "Omnium paroeciarum 
insulae Gothlandicae divisiones secundum quas alternatim tertio 
quoqwe anno episcop«5 Lincopensis olim [vijsitare solebat, ita ut 
sexto quoque anno ad quemlibet ministrum visita^owe sua rediret" 
samt "Register paa alle kircker paa Gudtland, effter marckelose 
tall antegnit lige saa som bischopen wti fordum tidt aff Lincopen 
pliede att wisitere hwer tridie aar personligen til hwer anden 
kircke, saa att harn hwer saette aar haffde wisiterit per totum, 
uden tider behoff giordis". Den danska rubriken är ju en över
sättning av den latinska, vars fraser BILEFELD — antagligen han — 
hämtat från det till omkring 1220 daterade brevet om stadfästelse 
av gamla visitationsstadgan.1 

Linköpings-varianten börjar genast med tredingsindelningen, 
"Terciana aquilonaris", varefter norra tredingens kyrkor följa, så
ledes utan förklarande huvudrubrik. Över sista namngruppen i denna 
förteckning står "Taxus ecclesiaram Wisby" (fig. 2), vilken över
skrift ger mig anledning förmoda, att förteckningen ursprungligen 
haft en vid avskrivning bortfallen rubrik: "Taxus ecclesiarum 
Gothlandice". 

Av den föregående granskningen framgår, att förtecknandet 
är gjort i form av ett P. M. över vissa periodiska inkomster. Ta
blåns namn äro av praktiska skäl uppställda i samma ordning 
som visitator besökte kyrkorna på sina resor. Visby-versionens 
"marklösen-tal" och "lösen" samt Linköpings-exemplarets "taxus" 
betona det ekonomiska. Då taxus var en fast avgift, vars storlek 
en gång bestämts med hänsyn till socknarnas kapacitet, ändrades 
den icke, lika litet som bötessummorna i Gotlandslagen. De olik
heter i mark- och öresbeloppen, som för fem ä sex landskyrkor 
finnas i de båda versionerna, äro måhända beroende på föränd
ringar i respektive församlingars storlek. Uppgifterna ha sedan 

1 D. S. nr 832. 
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korrigerats i det ena kansliet men ej i det andra. Listan var en 
översikt över kyrkorna och deras lösepenning till biskopen, ett 
slags evighelslablå, där summornas storlek var det viktiga. 

I samma syfte skrev också BILEFELD av Visby-bibelns taxus-
lista och lät den ingå i det av honom för kungl. maj:t i Köpen
hamn upprättade Inv. 1585 över Visby domkyrkas, St Hans' och 
Visby skolas lösa och fasta egendom. Fredrik II hade i april 1585 
i öppet brev till alla undersåtar på Gotland meddelat, att han i juli 
samma år ämnade sända en kommission till ön för att hålla 
ting. I instruktionen för de fyra utskickade står bl. a., att de 
skulle undersöka, hur det förhölle sig med skolor, kyrkor och 
präster på ön och "med personernas duelighed, ränte og ophold".1 

Troligen med anledning av Gotlands-biskopens, Moritz Glads, 
sjukdom fick BILEFELD såsom prost i norra tredingen och präst i 
Visby i uppdrag av kommissionen att utarbeta vissa rapporter.-' 
Ehuru biskopen i Linköping definitivt efter freden i Stettin 1570 
ej hade något med ön att göra, förtecknade dock BILEFELD hans 
tidigare taxusuppbörder från denna, vilka väl borde i någon form 
gå över på den från danskt håll tillsatte efterträdaren. Det fanns 
ingen anledning att taga med några årtal i förteckningen, varken 
visitations- eller invigningsårtal. Om kronologi säges ej heller 
något i BILEFELDS rubriker, vilka äro utförliga som innehållsför
teckningar. Redan av den anledningen bör man bli misstänksam 
och se efter, hur det egentligen förhåller sig med årtalen i Inv. 
1585. 

Dessa årtal ha ofta nämnts i diskussionen om de gotländska 
kyrkornas ålder. Deras värde är naturligtvis beroende av deras 
äkthet granskad från olika synpunkter, om de äro äkta i för
hållande till monumenten och om de äro äkta i förhållande till 
den handskrift, i vilken de förekomma. Det senare bör först 
undersökas. 

1 Kancelliets brevbeger VIII, 1585, 13 april, 10 o. 17 maj, 6 juni. 
2 Inventariets omslagstitel, som är skriven och signerad av BILEFELD, upp

lyser om, att inv. överlämnats till kungl. maj:ts "ferordinerede raad." En avskr. 
finns i Analecta II, 609—629. BILEFELD hade varit rektor för Visby skola. 



166 Efraim Lundmark. 

Några få av årtalen ange sig som byggnads- eller invignings
data, t ex.: "Anno 1280 aedificatum fuit templum Folense". De 
flesta stå utan någon förklaring. Men man har menat, att då 
de ensamstående årtalen förekomma sammanblandade med kro
nologiska notiser, så böra de uppfattas som byggnads- eller in
vigningsårtal. C. G. BRUNIUS anser, att förteckningens årtal i 
konsthistoriskt avseende äro av största intresse, "enär det visar 
sig, att uppgifterne på byggnadsåren väl öfverensstämma med 
kyrkornas hållning, undantagandes några, som blifvit omkring 
fjortonde seklets slut ombyggda".' HANS HILDEBRAND använder 
flerstädes de omskrivna årtalen, i regel som betecknande invig
ningsår. Tack vare dem kan den relativa kronologien fastställas; 
men man måste i varje fall undersöka, vilket skede som årtalet 
avser.2 S. AMBROSIANI stöder sig icke för sina dateringar på listans 
uppgifter, enär han anser, att den stora mängden av dessa årtal 
icke har med kyrkornas byggnadshistoria att göra. Ett par notiser 
höra visserligen dit, men de äro svårtolkade.3 E. EKHOFF finner 
det uppenbart, att årtalen ej äro byggnadsår och vill gärna god
taga J. ROOSVALS försöksvis framställda förklaring, att de äro att 
betrakta som i det biskopliga arkivet i Linköping gjorda note
ringar om den senaste visitationen av respektive kyrkor. Men 
EKHOFF betonar, att det "vid denna tydning måste förefalla egen
domligt, att upprepade gånger två bredvidliggande år äro anteck
nade, en gång t. o. m. trenne". EKHOFF använder också årtalen 
ibland, då arkeologiska-historiska skäl tala för deras riktighet som 
byggnads- eller invigningsårtal.1 ROOSVAL går ut ifrån, att de fri
stående årtalen äro ursprungliga, således från 1300-talet liksom 
kyrknamnen, men anser, att dessa årtal hänvisa till visitationer 
eller dylikt, i varje fall ej till invigningar. De fyra notiserna om 
Träkumla, Stenkyrka, Fole och Lokrume äro enligt hans mening 

1 C. G. BRUNIUS, Gotlands konsthistoria I, 1864, sid. 4. 
2 HANS HILDEBRAND, Visby och dess minnesmärken, 1893, sid. 22 o. a. 
3 S. AMBROSIANI, översikt av kyrkornas byggnadshistoria etc, Rig 1919, 

sid. 123. 
4 E. EKHOFF, S.t Clemens kyrka i Visby, 1912, sid. 172, 182. 
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de enda i listan som äga värde för dateringar, vare sig de äro 
samtidiga med listan i övrigt eller inskrivits efteråt.1 

Ingen av de nämnda utgivarna eller författarna synes ha 
misstänkt de fristående årtalens äkthet och förmodligen därför 
icke heller forskat efter originalet (eller WALLINS avskrift). Men 
undersöker man BILEFELDS originalhandskrift ser man genast, alt 
de utan notiser stående årtalen äro yngre än texten och yngre än 
de kronologiska notiserna. Stilen, pennans skärning, bläcket och 
placeringen visa detta klart. Här är då förklaringen till, att BILE

FELD, som var en noggrann man, icke i de av honom författade 
utförliga rubrikerna nämner något om årtal. 

Då det är svårare att datera efter endast siffror än efter 
text, så få ej tidsgränserna dragas för snäva. Antagligen ha år
talen skrivits in under 1600-talets förra hälft, således ej av BILEFELD, 

som dog 1596. Deras ojämna ställning och olika skrift bero på, 
att de satts dit allteftersom den tör dem intresserade personen 
funnit dem, således ej alla på en gång. De få kronologiska no
tiserna äro säkerligen av BILEFELDS hand men tydligen insatta då 
avskriften av taxuslistan förelåg färdig, ty de äro inträngda i mar
ginalerna. De för mellersta och södra tredingarna förekommande 
uppgifterna om decimantes, som finnas i BILEFELDS handskrift 
(men ej i Linköpings-handskriften) äro troligtvis också skrivna 
efteråt, möjligen av BILEFELD. Decimantes-siffrorna avvika i pik
turen något från texten i övrigt. Varken de fristående årtalen 
eller de kronologiska not iserna höra således till taxus
listan i dess ursprungl iga skick. 

Efter denna iakttagelse kunde det tyckas som om det nu 
vore fastställt, att först och främst de ensamma årtalen i Inv. 
1585 ej hade något värde för konsthistoriska dateringar. Lyck
ligtvis finns det dock mycket som talar för, att ej blott de ut
förliga årtalen utan även de andra äro riktiga, d. v. s. äro pålit
liga uppgifter om, när ett visst kyrkligt byggnadsarbete avslutades. 

1 J. ROOSVAL, Gottländska forskningar, Kult och konst 1908, sid. 91 — 
92; Die Kirchen Gotlands, 1911, sid. 66. 
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Vid detaljgranskning måste man försiktigtvis räkna med någon 
procent felskrivning i Inv. 1585. 

Skulle den som skrivit dit dessa årtal fantiserat ihop dem 
eller utan någon kontroll anammat löpande uppgifter om kyr
kornas färdigställande, så är det underligt, att han ej lika lätt
vindigt skaffat årtal för alla kyrkor. Förde åtta förtecknade Visby
kyrkorna finns ej ett enda årtal. Bortses i detta sammanhang 
från notiserna om inköpet 1290 av Iiber matutinalis för Rute 
kyrka, om byggandet av prästgården 1336 i Othem och om 
Sundre kyrkas orgel 13701, så finns data för 54 av de upptagna 
102 lands- och stadskyrkorna; av dessa 54 tala 2 om, att de 
avse byggnad (Lokrume 1277, Fole 1280), och 2 att de avse in
vigning (Stenkyrka 1255, Träkumla 1286), resterande 50 äro utan 
förklarande tillägg. 5 kyrkor ha endast två siffror, århundrades
siffror troligen, 1 kyrka (Eskelhem) har nu defekt eller aldrig 
fullt utskrivet årtal. 42 kyrkor sakna således årtal. 

Siffrorna i marginalen torde ha kommit dit på följande sätt. 
BILEFELD har själv påbörjat insamlandet av data och skrivit in i 
förteckningen de utförligare sju notiserna. Efter honom har någon 
fortsatt arbetet, men denne har endast antecknat siffror, ej noti
ser om siffrornas betydelse. Genom BILEFELDS kronologiska tillägg 
i marginalerna voro dessa redan markerade som årtalskolumner. 
Årtalen ha troligtvis i regel hämtats från kyrkorna. Där funnos fler
städes ännu bevarade de på innerväggarna målade inskriftsbanden 
med uppgifter om byggnads- eller konsekrationsår, dedikations
dag och skyddshelgon. I en del fall var inskriften otydlig eller 
oläslig, i andra fall saknades den alldeles. Östergarns kyrka brän
des 1565 och reparerades omkr. 1620. Efter tvenne sådana allvar
liga händelser torde det ej ha funnits mycket kvar av interiörens 

1 Framför Sundre står "Anno 1370 aedificavit". I den breda margen ne
danför Vamlingbo, sista kyrknamnet pä den sidan, skrivet omedelbart efter Sundre, 
äro avskrivna versraderna om Sundre orgels byggmästare och byggnadsår. 
"Orgel" namnes icke, vadan det är möjligt, att BILEFELD, som själv skrivit av 
verserna, icke haft klart för sig versernas egentliga betydelse. I WALLINS Ana
lecta är strofen utelämnad. Script. rer. dan. har den, och härur har WESTRÖM 
tryckt av den. 
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eventuella inskriftsband. BILEFELDS lista har ej heller något årtal 
för Östergarn. I ett flertal socknar hade man troligtvis också 
mycket snart följt Visby generalkapitels beslut 1616, att över
flödiga altare, bilder och ogudaktiga målningar skulle alldeles 
avskaffas.1 Att Visby-kyrkorna i förteckningen sakna årtal kan 
förklaras så, att i dem ej fanns några ursprungliga inskriptioner 
kvar. Alla stadskyrkor hade omkring 1500 förstörts rätt grund
ligt. Domkyrkan reparerades därför fullständigt bl. a. 1586. I de 
kyrkor som härjats av eld eller plundrats saknades kalendarier 
och andra upplysande codices.-' 

Något som talar för att BILEFELD antecknat efter kyrkoin
skrifter eller efter pä dylika grundade notiser synes mig hans 
anteckning om Stenkyrka vara: "Anno 1255 consecrata est ecclesia 
Steenkircke 15 kaiendas junii". Detta är ett sammandrag av inne
hållet i en notis i "SPEGELS inventarium 1682 för Stenkyrka: 
"Anno M CG LV consecrata est ecclesia Steenkirke in honorem 
Sancto? Trinitatis, Sawdae Maris virg/«is et Sancti 01a//i die 
Sancti Bofolphi 15 kalendas junii".a Helgonnamnen ha uteslutils, 
eljest äro ord och ordföljd desamma. Nu äro SPEGELS gotländska 
inventarier 1680—82 oftast avskrifter av BILEFELDS på 1580—90-
talen upprättade inventarielistor. Antingen har notisen om Sten
kyrka i sitt fullständiga skick stått i ett (nu förlorat) av BILEFELD 

skrivet inventarium för Stenkyrka och därifrån införts i SPEGELS 

inventarium, eller ock har 1682 års notis tagits från annat håll. 
I båda fallen kan man på goda skäl antaga, att det ytterst är ett 
inskriftsband eller en kalendarieannotation, som varit förskrift. 

För vederhäftigheten i BILEFELDS sju marginalnotiser talar 
bland annat hans mångåriga sysslande med handskrifter och 

1 WALLIN, Analecta II, 1284. 
2 Brevet frän 1225, D. S. nr 231, angående invigning av Maria-kyrkan i 

Visby, tillåtelse för tyskarna att välja kyrkoherde till denna etc. observerades 
kanske ej av vår skrivare, eller ock tillmättes det ej den betydelse nutiden an
ser brevet äga för kyrkans byggnadshistoria. 

3 SPEGEL, Kyrkiornas inventarium påä Gothlandh, Arkivdepän, Visby. — 
Beträffande månadens namn föreligger här tydligen en felskrivning, juni i stället 
för juli. S:t Botolf firades nämligen den 17 juni, som betecknas 15 kal. julii. 
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kyrkoantikviteter. Allmänt bekant är hans 1587 daterade avskrift 
av Gotlandslagen efter en förlorad redaktion av 1470.' Jag tror 
mig kunna visa, att det även är BILEFELD, som gjort tilläggen 
i Gotlandslagens A-handskrift2 och avskrivit förordningarna av 
1492 och 1537 i 1401 års tyska version av samma lag.:! Per
sonligen upprättade han också noggranna förteckningar över in
ventarierna i öns samtliga kyrkor. 

1600-talsskrivaren i taxuslistan i Inv. 1585 hade ej, lika litet 
som BILEFELD, någon förmåga att ge akt på, om det årtal han 
antecknade gällde hela kyrkan eller en del av den, om årtalet 
betecknade den sista invigningen eller om någon del byggts till 
efteråt och ej fått sådant målat inskriftsband utan endast konse-
krationskors. Kalendarienotiserna voro också kortfattade. Avskri
varen införde sedan vid tillfälle siffrorna i Inv. 1585. 

Vi kunna på nägra ställen lätt kontrollera BILEFELDS och 
1600-talsskrivarens uppgifter. För Kräklingbo uppges i BILEFELDS 

förteckning 1211; samma årtal står än i denna dag på väggarna 
i kyrkan, 1908 ånyo framtaget under EKHOFFS ledning.4 För 
Träkumla står i förteckningen 1286 och ännu 1891 kunde LIND

STRÖM i Träkumla kyrka läsa en bokstavslängd, som säkert gav 
de tre första av dessa siffror, 128. .5 

LANGEBEK, som ju följt BILEFELD, har för Träkumla 1276, 
vilket är felskrivet. Efter honom har WF:STRÖM detsamma, ehuru 
WALLIN, som WESTRÖM i huvudsak stöder sina uppgifter på, har 
1286 liksom BILEFELD. LINDSTRÖM har MCCCLXXX= 1380, som 
i den efterföljande texten översättes med 1280. ROOSVAL använder 
för sina dateringar både 1276 och 1280.° Som de årtalsbeteck-
nande bokstäverna i LINDSTRÖMS bok omedelbart åtföljas av dag
beteckning, kan det synas omöjligt att ur LINDSTRÖMS uppteck-

I Cod. 54. Arnc-Magn. saml., Univ. bibi. Köpenhamn. 
-' B 64, K. B. 
'J B 65. K. B. 
4 EKHOFF, Bidrag till Gotlands-kyrkornas kronologi, Fornvännen 1913, 

sid. 43 o. f. Jfr ROOSVAL, Till frågan om Gotlandskyrkornas kronologi, Kyrko-
historisk årsskrift 1913, sid. 24 o. f. 

B LINDSTRÖM, Gotlands medeltid II, 1895, sid. 106. 
II ROOSVAL, Die Kirchen Gollands, sid. 67, 72. 
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ning få stöd för 1286. Men i ett brev i Antikvarisk-topografiska 
arkivet, som man ej observerat i diskussionen om detta årtal, 
skriver LINDSTRÖM: "Hvad angår Träkumla är på långt när icke 
all inskrift blottad. Jag såg: ANNO: DNI: M CC LXXX///////// 
SEP/ / / / / / / / / / / /SQ: MYCHAELIS: ARG//////. Framför Sei My-
chaelis framskymta under rappningen flera ord. Sep. är sannolikt 
början till Septembris i datum."1 Snedstrecken i LINDSTRÖMS brev 
äro så många mellan M CC LXXX och Sep, att utrymmet mer 
än väl räcker till för både VI och dagbeteckning, d. v. s. 1286 
som i BILEFELDS förteckning.2 Vid utredigerandet av texten för 
Gotlands medeltid eller i tryckningen har den i brevet markerade 
lakunen försvunnit. 

Garna, d. v. s. Västergarn, har i Inv. 1585 årtalet 1289. 
Kyrkan kan ha stått färdig då och genom en temporärt giltig 
benedictio loci upplåtits för gudstjänstbruk. Consecratio med 
perpetuell räckvidd kan ha .skett elt par år senare, efter 1291, 
då Lars blev biskop i Linköping. Är det så, kan man ur ett brev 
1304:! indirekt få stöd för årtalet i Inv. 1585. I det sistnämnda 
brevet klaga präster och allmoge på Gotland hos ärkebiskop 
Nils Alleson över, att Lars vid invigning av kyrkor, altare och 
kyrkogårdar i Hörsne, Väslergarn och Sanda icke på en dag (i 
varje socken) konsekrerat det som i respektive socknar skulle 
konsekreras utan ägnat en dag åt själva kyrkan, en annan åt 
altaret och en tredje åt kyrkogården, varigenom församlingarna 
betungats med onödigt stora omkostnader. Den i Gutasagan om
talade överenskommelsen angående biskopsvisitationer föreskriver, 

1 1 brevet, som är daterat 3 juli 1891, fortsätter LINDSTRÖM "Enligt Lin
köpings MSS om biskopsvisitationerna invigdes kyrkan 1276, äfven i Septem
ber åt St Göran och St Michael". Som ovan omtalats har ej Linköpings-hskr. 
några årtal. Uppgiften 1276 har LINDSTRÖM frän LANGEBEK eller WESTRÖM. 
Var han fått notisen om St Göran som ett av kyrkans helgon, vet jag ej. 

2 Både WALLIN och LANGEBEK ha 16 sept., LINDSTRÖM kalendis sept. 
Enär en bit är borta ur Inv. 1585 just där mänadssiffran stått, kan nu ej av
föras, vem som har läst rätt. Årtalssilfrorna 1286 äro fullt tydliga, om dessa 
kan ej råda någon tvekan. 

3 D. S. nr 1434. 
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att då t. ex. altare och kyrka skola konsekreras, så skall delta 
ske på samma dag och för samma avgift till biskopen som om 
endast kyrkan invigdes. 

Man kan också kontrollera vår årtalslistas uppgifter med till
hjälp av den förkättrade HANS STRELOWS Cronica guthilandorum 
1633. I denna bok är de första hundra sidornas innehåll mycket 
blandat, men ju längre STRELOW kommer fram i tiden, desto säk
rare bli hans upplysningar. Naturligtvis måste de användas med 
försiktighet och med aktgivande på de många tydliga korrektur
felen. Man måste också sätta sig in i STRELOWS arbetsmetod. 
Han har haft en manuskriptstomme, som han förstärkt med nya 
fyndnotiser, vilka stuckits in ibland på rätt plats, ibland på fel 
och utan att hoparbetas med det övriga materialet; delta senare 
möjligen beroende på, att ett manuskript gått förlorat genom 
eldsvåda.1 

STRELOW har för sin framställning av Gotlands fornhistoria 
följt Gutasagan och tidevarvets historici.2 Det material han an
vänt för öns medeltidshistoria har tydligen övervägande varit pri
märmaterial. Av företalet till Cronica framgår, att författaren haft 
klart för sig medeltidsurkundernas värde. Han klandrar dem som 
bortfört dokument. Men han framhåller, att det då ännu fanns 
sådant i behåll i kyrkorna, i rådhuset och hos enskilda personer 
som hans historia kunde förbättras med. I Cronica hänvisar han 
till "Stadsbogen"3 och "Vore Annales". Dessa senare "kunna ha 
varit kloster-, domkapitels-, prosteri- och kyrkoannaler och kalen-
darier, domböcker och uppteckningar av Gutasagan med margi
naltillägg. 

Konsthistoriskt värdefulla äro STRELOWS notiser om kyrkorna. 
Hans dateringar av dessa återkomma flerstädes, bl. a. i SPEGELS 

Rudera 16831. SPEGEL har årtal för ett par på andra ställen ej 

1 LINDSTRÖM, Gotlands medeltid I, sid 19. SPEGEL, Rudera, WENNERSTENS 
ed., sid. 99. WALLIN, Analecta II, 1571. 

2 LINDSTRÖM, Gotlands medeltid I, sid. 19. 
3 Stadsbogen = Visby stadslag. 
4 Sid. 70 -75 i WENNERSTENS ed. 
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daterade kyrkor, vilket möjligen visar, att han haft tillgäng till 
andra källor än STRELOW. I PALMSKIÖLDSKA samlingen, vol. 303,' 
finns också Cronicas dateringar. I PERINGSKIÖLDS Monum. finns 
en slarvig avskrift efter SPEGEL. J. SCHOUMACHER, Diss. de Goth-
landia, 1716, har följt STRELOW, på ett par ställen SPEGEL. Bland 
prästerna gällde alltifrån Cronicas publicering STRELOWS date
ringar. Ett bra exempel på det intresse man hyste för sina lands
kyrkors byggnadshistoria är den av J. J. TOFFTENIUS D. Y. under 
1700-talets första årtionden uppgjorda förteckningen på öns lands
kyrkor "med åhretalen, tå the byggde äro" i Grötlingbo och 
Fide kyrkors protokollsbok.2 TOFFTENIUS har otvivelaktigt följt 
SCHOUMACHER. WALLIN har i Analecta flerstädes STRELOWS årtal. 
De olika avskrivarna meddela ej alltid, var de hämtat sina upp
gifter, men genomgående skrivfel röja fyndorterna. 

I överensstämmelse med syftet med sin bok har STRELOW velat 
meddela uppgifter om, hur kristendomen spred sig på ön. Tem
pot har för 1000-talet blivit lika med den takt i vilken gudshus 
uppfördes. De äldsta kyrkorna blevo de mest omtalade och 
Gutasagan bevarade deras namn. Pä 1100-talet fanns kyrkor i 
nästan varenda socken. Årtalen för de oftast successivt tillkomna 
templens färdigställande kunde man senare diskutera, något som 
berodde på, huruvida kyrkan skulle anses färdigbyggd i och med 
invigningen av koravdelningen och långhuset eller med doprum
mets i tornet konsekration. Kyrkans födelsedag fanns likväl be
stämd och antecknad, det ålåg prästen att hålla reda pä den. 
De årtal STRELOW meddelar måste förstås på samma sätt som 
årtalen i domkyrkoinventariet 1585, såsom gällande ett bygg
nadsarbetes avslutande, vilket ej alltid var lika med en hel kyrkas 
färdigställande. Men om STRELOW hämtat sina uppgifter i doku
ment som 1600-talsskrivaren av årtalen i det nämnda inventariet 
ej kom åt — den ovan berörda berättelsen om eldsvådan i Valls 
prästgård eller i STRELOWS tillfälliga bostad i Köpenhamn och då 

1 Topographica T. 50, U. U. B. 
2 P. I. Arkivdepän, Visby. 
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uppbrända papper låter mycket trolig —, eller om skrivaren i 
inventariet velat samla endast i kyrkorna bevarade årtal, det veta 
vi nu ingenting om. 

Flera av STRELOWS årtal stämma med BiLEFELD-inventariets. 
För Träkumla uppger STRELOW 1287, Inv. 1585 har 1286. Den 
som vet, huru dylika inskriftsband i kyrkorna målats, ibland med 
två eller tre ovanför varandra ställda punkter som avslutning pä 
inskriften, ibland med ett vertikalt ramstreck, ibland med både 
punkter och ramstreck, den förstår också, att det är lätt läsa fel 
på sista tecknet. 1286—87 är en tillräckligt exakt datering av 
ett byggnadsarbete. De olika uppgifterna måste anses bestyrka 
dels att nägot märkligt hände i Träkumlas byggnadshistoria vid 
mitten av 1280-talet, dels att de anteckningar vi ha att stödja 
oss på tillkommit oberoende av varandra men hämtats ur sam
ma urkundliga källa. 

För Kräklingbo har STRELOW 1211 liksom Inv. 1585 och 
kyrkan själv. För Hogrän och Hangvar har STRELOW 1200 för 
den förra och 1218 för den senare; så har ock Inv. 1585. För 
Hellvi har STRELOW 1249, Inv. 1585 har 1239; det vore oriktigt 
att icke förklara denna skiljaktighet så, att här helt enkelt före
ligger en felläsning av endera parten på M CC XXXX1X eller på 
M CC XXXIX. Även tidsbestämningen 1239—1249 är värdefull. 
Den konsthistoriska analysen får visa, vilket av de två årtalen 
som är det rätta. 

Det ligger nära att fråga, om ej ärtalsskrivaren i BILEFELDS 

inventarium följt Cronica, eller, då det ej är fastställt, vilken av 
de två uppteckningarna som är äldst, om ej STRELOW följt Inv. 
1585 tör uppgifter om Träkumla, Kräklingbo, Hogrän, Hangvar 
och Hellvi. Säkerligen har intetdera skett. Ty eljest måste man 
förvåna sig över, att de ej kopierat varandras anteckningar i de 
fall, då det egna materialet tröt. Båda uppteckningarna sakna 
nämligen flera årtal, som motparten har. Inv. 1585 är ju utan 
uppgifter för ett 40-tal kyrkor. Och de fylligare årtalsbestäm
ningarna för Fole, Lokrume, Stenkyrka, Träkumla, Othem, Rute 
samt den välljudande strofen om Sundre-orgelns byggmästare, 
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vilka notiser BILEFELD själv gjort innan ens STRELOW omkring 
1615l börjat med sin Cronica, dessa hade säkert STRELOW kopi
erat, om han vetat av dem. 

STRELOW har antagligen sökt efter BILEFELDS papper, men 
utan resultat. Han beskyller nämligen BILEFELD för att flitigt ha 
letat efter dokument och sedan skickat det funna till David 
Chytrseus, sin förre lärare i Rostock.2 Handlingarna angående 
1585 års tingskommission har han avsiktligt gått förbi säger 
han själv, ty de förordningar som kommissionen gjorde hade 
sedan avskaffats.3 Det var troligtvis därför STRELOW icke fick tag 
i BILEFELDS rapporter med domkyrkans inventarium och upp
gifterna om öns taxus, som förmodligen lagts till dessa.4

 BILE

FELDS inventarium låg därför ej bortglömt tills dess det av WALLIN 

avskrevs på 1740-talet, ty dels äro ju de fristående marginalår
talen inskrivna under 1600-talet, dels finns i inventariet ett par 
randanmärkningar, vilka sannolikt tillkommit ej långt efter STRE

LOWS död 1656.5 Huruvida det var framme under SPEGELS gene
ralinventering 1680—82 av öns kyrkor, det kan kanske en genom
gång av visitationsakterna ge besked om. SPEGEL har i varje fall 
ej observerat årtalen. 

STRELOW har i Cronica bevarat ett flertal urkunder, som vi 
ej känna till från annat håll. På flera punkter, där man kunnat 
kontrollera STRELOW, har det visat sig, att han haft tillgång till 
vederhäftigt material. ADOLF BJÖRKANDER har funnit, att STRELOW 

för skildringen av striderna 1288 nyttjat handlingar, som varit 
vittnesgilla/' De misstag STRELOW gjort beträffande utomgotländska 
personer och händelser äro lätt förklarliga och böra icke stämplas 

1 Cronica, sid. a 4. 
2 Cronica, sid. a 4 v. — LINDSTRÖM har vid efterforskningar i Rostock ej 

funnit nägot som visar detta; Gotlands medeltid I, sid. 18. 
3 Cronica. sid. 283. 
4 Visby-ex. av inv. 1585 är förmodligen ett duplikat. Antagligen fick kom

missionen ett ex., som kanske kan återfinnas i Köpenhamn. 
5 Bl. a. om tvä mässhakar, som sålts av M. Hans (Strelow). 
8 A. BJÖRKANDER, Till Visby stads äldsta historia, 1898, sid. 103. 
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såsom dikter av grövsta slag, vilket SCHLYTER gjort.1 Just den 
passus i Cronica SCHLYTER särskilt vänder sig mot kan anföras 
som bevis för, att STRELOW följt laguppteckningarnas och kalen-
dariernas marginaltillägg.-' STRELOWS framställning av Gotlands 
medeltid är tillkommen på annat sätt än hans forntidshistoria, 
de respektive källorna ha varit artskilda. 

STRELOWS förståelse för det antikvariska är obestridbart. Då 
Kristian IV 1622 lät ett missiv utgå till samtliga biskopar i Dan
mark och Norge, att de i sina stift skulle låta "opsoge och an-
tegne alleslags antiquiteter och documenter",3 så åtlydde STRELOW 

påbudet och levererade några månader senare den dyrbara per-
gamentcodex B 63. som är huvudhandskriften för Visby stadslag.1 

Enligt den missivet åtföljande förteckningen skulle i kapitlens ar
kiv, hos prästerna och i kyrkorna undersökas, om där funnes några 
documenta antiqua historica. Vidare skulle alla slags runinskrifter 
avtecknas.5 Möjligen är det också STRELOW, som gjort några av de 
anteckningar om runor på Gotland, vilka sedan OLE WORM, an
tagligen förteckningens författare, använt i Danic. monum. 1643. 

Bestämmelserna i det danska missivet 1622 fingo icke så 
lång livstid pä Gotland; 1645 upphörde de att gälla, utan att 
det talades särskilt därom. Men de närmaste åren efter 1622 
tyckes en och annan bland öns präster ha fungerat som danskt 

1 Visby stadslag och sjörätt, sid. II not 4. 
- SCHLYTER har ej observerat, att åtminstone ett av de årtal han beskyller 

STRELOW för att ha fabulerat står i marginalen i B 63, vilken hskr. STRELOW 
bevisligen använt. I marginalen fol. 15 r. stär 1158 (troligen 1500-talshand) bred
vid det ställe, där det talas om överenskommelsen ang. åtta famnar fri strand. 
Därefter nämnas Henrik och Lothar sä, att den som ej hade tillgäng till andra 
källor lätt kunde få den uppfattningen, att 1158 gällde Lothars affär med got
länningarna och ej Henriks rättsbekräftelse. Föreligger en äldre bekräftelse än 
den som man nägot obestämt daterar till 1161 eller 1163, eller är 1158 det 
rätta årtalet? Det misstag STRELOW gjort sig skyldig till pä den punkten är 
således ursäktligt. 

3 RORDAM, Danske kirkelove III, sid. 88. 
4 B 63 nu i K. B., dessförinnan i Antikvitetskollegiet. Av någon anled

ning kom således hskr. ej till Köpenhamn. — SCHLYTER har ej observerat 1622 
års missiv. 

5 SECHER, Corpus constit. danice IV, sid. 19. 

li— Fornvännen 1925. 
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antikvariskt ombud och samlat både handlingar och uppteck
ningar, vilka sändes till Köpenham.1 Detta fredliga annekterande 
i vetenskapligt syfte var säkerligen kvalitativt sett resultatrikare 
än de hastiga plundringar av arkiven, som danska ämbetsmän 
skola ha företagit efter freden i Brömsebro. Det hittills på svenskt 
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Fig. 85. Sista sidan av Linköpings-versionen. 

håll, så vitt jag vet, förbisedda danska missivet 1622 var utan 
tvivel en verkningsfull faktor i 1600-talets gotländska fornforskning. 

Det synes mig som om denna exkurs visat, att 1600-tals-
skrivaren i Inv. 1585 var en pålitlig man. En naturlig slutsats 
av min sammanställning blir ock, att denna 1600-talsskrivare sökt 

1 Hans Strelow hade en son, Simon Joh. Strelow, vilken pä ett klyftigt 
sätt försökte att utnyttja sina runkunskaper. Omkr. 1645—50 skrev han till 
kungl. maj:t i Stockholm och gjorde anspråk pä att fä Lilla Foles gärd till 
underhäll åt sig i egenskap av pastor i Fole, stödjande sin framställning på en 
medsänd avteckning av runinskriften i Fole kyrkas korportal. Acta eccles., 
Visby stift, Fole, R. A. 
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reda på och antecknat de för konsthistorien så betydelsefulla år
talen just med anledning av det danska missivet 1622. 
Enligt detta skulle de "geistlige" bland annat anteckna alla slags 
inskrifter. Men äro årtalen tillkomna under sådana omständig
heter, dä äga de lika otvivelaktigt urkundsvärde som de av BI
LEFELD själv skrivna kronologiska notiserna i Inv. 1585. 

Utan att föregripa resultatet av en kommande stilkritisk un
dersökning om årtalen i Inv. 1585 och i Cronica i förhållande till 
monumenten själva, kan dock följande sägas. De flesta årtalen i 
Cronica hänföra sig till de gotländska kyrkornas äldre byggnads
historia, medan årtalen i Inv. 1585 avse yngre om- och till
byggnader. Detta i stort sett. Då STRELOW, efter ovan gjorda fram
ställning, visat sig vara en för Gotlands medeltidshistoria varmt 
intresserad man, som aktade högt det dokumentariska materialet, 
kunna hans uppgifter för medeltiden göra anspråk på åtminstone 
en viss grad av trovärdighet. Yttre omständigheter ha tyvärr gjort, 
att vi fått resultatet av hans forskningar i ett ofördelaktigt skick. 
Men genom kritiskt studium av Cronica kan det väsentliga av-
textens mening rekonstrueras — till nytta för uppgörandet av en 
fastare kronologi, särskilt beträffande 1000- och 1100-taIens sten
kyrkoarkitektur. 

ZUSAMMENFASSUNG: 

Ffraim Lundmark. Bilefeld, St re low und die Chronologie der got län
d i schen Ki rchen . (S. 163). 

In Script, rer. svec. III: 2, 1871—76, pag. 290-293 findet man den Ab-
driick zweier Vcrzeichnissc iiber den Taxus der gotländischen Kirchen (=prc-
titim, Du C han g e ; Losegeld an den Bischof in Linköping fiir die Befrciung von 
der ökonomisch bediiickenden Visitation) während des Mittelalters. Die eine 
dieser Versionen, die Wisbyversion, die nach einer während der 1740-cr Jahre 
gemachten Abschrift abgedruckt ist, hat im Marginal Jahrcszahlen fiir die Hälfte 
der gotländischen Dorfkirchcn. Diese Jahrcszahlen, von denen man angenom-
men hat, dass sie mit der iibrigen urspriiiiglichen Tcxte der aus orthographi-
schen Griinden ins 14:e Jahrh. datiert wird, gleichhaltig waren, sind oft in der 
Diskussion iiber das Alter der gotländischen Kirchen diskutiert worden. Einige 
der Jahrcszahlen die von Kurzen Notitzen (siehe Fig. 84) begleitet werden, und 
sich dadurch als Bau- odcr Einwiehungsjahre angeben, sind fiir gut gehalten 
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worden u. a. von J. ROOSVAL, Die Kirchen Gotlands, 1911 S. 64 u. f.; während 
die tibrigen, alleinstehcnden Jahreszahlen als unbrauchbar vcrworfen worden sind. 

Der Verf. hat nun das vom Superintendenten DAVID BILEFELD 1585 ge-
machte Verzeichniss entdeckt, wonach die Abschrift aus den 1740;er Jahren 
hergestellt worden ist und nach welchem auch die Taxusliste nebst Jahrcszahle 
in Script. rer. dan. VIII, 1834, pag. 312—315 (wo doch die Quelle als un-
bekannt angegeben wird) abgedruckt ist. BILEFELD gibt als seine Quelle eine 
jetzt verlorene lateinische Bibel in der Domkirche Wisbys an. 

Eine Untersuchung der unbeobachleten Bilefeldschen Handschrift zeigte, 
dass weder die chronologischen Marginalnotitzen noch die alleinstehcnden Jahrcs
zahlen gleichzeitig mit dem tibrigen Tcxtc geschrieben waren. Die Taxusliste 
gehört als Beilagc einem Inventarverzeichnisse an, das BILEFELD 1585 im Auf-
trage des Königs Friedrich II in Dänemark, wohin Gotland damals gehörte, 
ausgearbeitet hat. Die chronologischen Notitzen sind wahrscheinlich von BILE
FELD (1596 gest.) dazugeschrieben nach Inscriften in den Kirchen öder Auf
zeichnungen in Kalendarien. Aus ähnlichen Quellen sind scheinbar auch die 
allcinstchenden Jahrcszahlen geholt. Verf. zeigt, dass diese letzteren Jahres
zahlen mit grösstcr Wahrscheinlichkeit eingesammelt und in BILEFELDS Hand
schrift nach 1622 eingeschrieben worden sind, denn in diesem Jahre liess 
Kristian IV von Dänemark eine Sendschrift an sämtliche Bischöfe in Dänemark 
und Norwegen ausschicken mit der Vorschrift ti. a. alle Arten von Documenta 
antiqua historica und Inschriften aufzuzeichnen. 

In ein paar Fallen stimmen auch die Jahreszahlen in der Handschrift BILE
FELDS mit denen die an den Kirchenwänden gefunden worden sind (Kräklingbo 
1211, Träkumla 1286); mehrere stimmen mit den Jahrcszahlen in der Chronica 
guthilandorum von HANS STRELOW (1633), in welchem Buche auch die an den 
Kirchenwänden gefundenen Jahreszahlen verzeichnet sind (fiir Kräklingbo hat 
doch Strelow 1287). Din Jahreszahlen STRELOWS — derartige gibt es in Chronica 
fiir fast alle Gotlandskirchen — werden bisher fiir phantastisch gehalten. Da 
aber Verf. zeigt, dass STRELOW die Handschrift BILEFELDS nicht gckannt hat 
sondern seine Angaben von anderswo geholt hat, wahrscheinlich direkt von 
den Kirchen, spricht viel dafiir, dass die iibrigen Jahreszahlangaben STRELOWS, 
die nicht bei BILEFELD vorkommen, doch nicht so wertlos fiir die Kunstforschung 
sind, wie man bisher angenommen hat. 

In einer späteren Darstellung werden die Jahreszahlen in BILEFELDS Hand
schrift und in STRELOWS Cronica im Verhältniss zu den Monumenten selbst 
behandelt werden — also eine Stilkritische Untersuchung. 

Wenn das Resultat dieser Untersuchung positiv wird, so hat man dadurch 
eine feste Chronologie fiir die Architecturgeschichtc der Gotlandskirchen gewonnen. 

Die Bedeutung, welche die Kirchenbaukunst der Insel gehabt hat, schenkt 
natiirlich einer auf dokumentarisclien Angaben gegriindeten gotländischen Bau-
chronologie eine grosse Verwcndbarkeit. 

Die meisten der Jahreszahlen STRELOWS beziehen sich auf die ältere Bau
geschichte der Kirchen, während die Jahreszahlen in der Handschrift BILEFELDS 
gewöhnlich Um- und Zubauten beriicksichtigen. 


