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Revision av gotländska dateringar 

av 

JOHNNY ROOSVAL. 

II. Slghrafr. 

en förra artikeln (s. 98) bestämde Hegwalds produk
tionstidtill c. 1095— c. 1130, Hegwalds posthuma verk
stad lill c l 130—c. 1150 och Byzantios' gotländska al
string till c. 1135— c. 1170. Vi vända oss nu till Sighraf. 

I Steinmeister1 är denne konstnärs verksamhet lagd till c. 1175— 
c. 1210, men, om vi utgå från 
Byzantios' reviderade kronologi, 
skulle Sighrafr, schematiskt räk
nat, börjat verka vid mitten av 
sin lärares produktionstid, d.v.s. 
omkr. 1153. Är detta möjligt? 
Drag konsekvenserna av ettan-
taget begynnelseår 1153, och låt 
dessa konsekvensers sannolikhet 
eller osannolikhet giva svaret! 

Anm. Som den föregående upp
satsen icke var illustrerad, infogas här, 
utom de till Sighrafs verk hörande av
bildningarna 157—60, fyra illustrationer 
som belysa skillnaden mellan Heg
walds egna verk och hans posthuma 
verkstads enl. den i föregående artikeln 
meddelade uppfattningen (fig. 153—56). 

1 Roosval, Steinmeister Gotlands, 
Foto A. Billow 1913. Sthlm 1918, s. 187. Förkortas i denna 

Fig. 153. Vängefunten av Hegwald. artikelserie alltid "Steinmeister". 
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Foto J. Roosval, omkr. 1910. 

Fig. 154. Sjonhemsfunten av Hegwalds posthuma verkstad. 

Foto J. Roosval omkr. 1910. 

Fig. 155. Endrefuntens cuppa av Hegwalds posthuma verkstad. 
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En mansålders verksamhet från 1153 räknat för oss till 
1188. Dopfuntarnes fördelning på detta tidsrum framgår av den 
treklyvning, som gjordes i Steinmeister s. 173. I "1153—1188" 
räkna vi in båda gränsåren för bekvämare tredelning: 

1. Cuppor med arkadindelning och korta figurer. 1153—1164. 
2. „ „ fortlöpande svit av korta figurer. 1165—1176. 
3. „ „ „ , , långa „ 1177-1188. 
Första gruppen, som tydligt ansluter sig till Byzantios (och 

Semibyzantios) skulle innesluta funten i Hög, Linde-funlens cuppa, 
funtarne i Aakirkeby, Hannas, S. Bend i Ringsted, Silte, Gröt
lingbo kyrkas fasadreliefer och gravmonumentet i Lye kyrkas väst-
fasad, Sala västra kyrkas funt (upptäckt och meddelad av dr Rydh) 
samt den ävenledes nyupptäckta gravstenen från Eke kyrka (fig. 
159, nu i Gotlands Fornsal1) och skulle, schematiskt räknat, ligga 
mellan 1153 och 1164. 

Andra gruppen, vars cupparelief-figurer i proportionerna an
sluta till dem inom den första, skulle tillhöra tiden 1165—1176 
ind., med Bro, Eke, Grötlingbo, Hammenhög och Lau funtar. 

Tredje gruppen: 1177—1188 med funtarne i Brunflo, Locknevi 
(fig. 160)2, Mo, Skogs-Tibble, Tingstad, Torp och Vagnhärad, grav
hällen från Sproge kyrka, nu i Gotlands Fornsal1 samt tympanon-
reliefen i Lunds domkyrka framställande Kristus som världsdomare. 
Det synes mig dock nu svårt att uppehålla en bestämd skillnad 
mellan den andra och tredje gruppen. För att icke behöva gå in 
på en lång revidering även av den frågan sammanfattar jag här 
andra och tredje gruppen till en, som då skulle vara belägen 
1165—1188. 

Sighrafs datering har tidigare behandlats av bl. a. dr Sune 
Ambrosiani, som använde kungakronorna och hjälmarna till tid
mätare. Härigenom klargjorde han visserligen fullkomligt, att 

1 Gotlands Fornsals handkataloger I, s. 18. 
2 Genom snabbinventeringen har denna dopfunt kunnat tillföras Sighrafs 

oeuvre. Fil. kand. Bertil Waldén har i Locknevi i Kalmar län beskrivit och av
bildat densamma och överlämnat kopia och beskrivning till Zornska Institutet. 
Funten hör utan tvivel till Sighrafs verk och liknar den i Tingstad kyrka i 
Östergötland. Hjärtligaste tack för kand. Waldéns vänliga intresse från förf.I 
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Wimmers och Julius Langes datering av Aakirkebyfunten i det 
stora danska runverket var omkr. hundra år för ung, men fören 
närmare bestämning av samma funt, inom 1100-talets senare hälft, 
vågar jag dock icke begagna dr A:s f. ö. så värdefulla inlägg. 
Ledsamt nog, kan detta förefalla, ty A. uppnådde ett resultat, som 
för Aakirkebyfunten precis stämmer med ovanstående försök.1 Men 

Foto J. Roosval omkr. 1910. 

Fig. 156. Endrefunlen av Hegwalds posthuma verkstad, detalj. 

den kritik, som undertecknad förelog av Ambrosianis tes, (se Stein
meister s. 187) synes mig alltjämt berättigad. Själv kan jag ur 
Sighrafs kostymförråd endast sluta, att han är tänkbar i senare 
hälften av 1100-talet och 1200-talets första år, men inga när
mare gränser. Jag söker i stället andra medel att sätta Sighrafs-
verken i förbindelse med andra tidsbestämningar, särskilt data 
å de byggnader, för vilka hans funtar eller andra reliefer skapats. 

1 'Närmare mitten än slutet av 1100-talet' skrev dr Ambrosiani i Studier 
tillägnade Oscar Montelius 1903, s. 47. 
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Schematisk omdatering av Sighrafs 
verk i anslutning till Byzantios 

tillbakaskjutna datering. 

Datering d byggnader, för vilka 
Sighrafs verk skapats samt å med S. 
besläktade skulpturer och målerier. 

Funten i S. Bendt i Ring-
sted: c. 1153—c. 1164. 

Aakirkeby-funten:... c. 1153—c. 1164. 

Sighrafs hela första grupp, 
arkadfuntarne c. 1153- •c. 1164. 

Funten i Silte kyrka på Got
land c. 1153- •c. 1164. 

S. Bendts klosterkyrka enl. Bec
kett1 färdigbyggde 1182. 

Aa kyrka pä Bornholm byggdes 
enl. Frölén2 kort efter 1150, 
men tornet nägot senare; enl. 
Roosval3 är kyrkan incl. tor
net byggd pä cisterciensertid, 
d. v. s. ... 1160 ä 80—1220 å 30. 

Qumlösafunten kan med fog på 
grund av kyrkans invignings
datum, hänföras till 1191. Den 
står Sighrafs arkadfuntar nära, 
men pä grund av de gotländ
ska funtarnes ledande ställning 
är det troligt, alt den tillkom
mit nägot efter denna grupp, 
åtminstone efter dess begyn
nelse. Ar Qumlösafunten av 
1191, ligger således Sighrafs 
hela första grupp i 1170-och 80-talen. 

Silte kyrka är enligt Strelow 
byggd 1204. Dä kyrkan till en 
del är unggotiskt ombyggd, är 
det svårt att diskutera, varthän 
årtalet 1204 skulle höra; dop
funten är det enda, varpå den
na siffra skulle kunna passa... 1204. 

Viklau-madonnan, den berömda 
träskulpturen i den lilla got
ländska landskyrkan icke långt 
frän Roma cistercienserkloster, 
antages av undertecknad5 ska
pad i Nordfrankrikc kort före 
1164 (det måste dock med-

1 FRANCIS BECKETT, Danmarks Kunsthistorie, Khvn 1924, s. 124. 
• H. F. FRÖLÉN, Nordens befästa rundkyrkor I. Sthlm 1911, s. 131. 
8 J. ROOSVAL, Den Baltiska Nordens kyrkor, Uppsala 1924, s. 74. 
4 H. N. STRELOW, Den Guthilandiske Cronica, Khvn 1633, s. 142. 
» I Medeltida skulptur t Gotlands Fornsal, Stockholm 1925, s. 23. 
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Schematisk omdatering av Sighrafs 
verk i anslutning till Byzantios 

tillbakaskjutna datering. 

Datering å byggnader, för vilka 
Sighrafs verk skapats samt ä med S. 
besläktade skulpturer och målerier. 

givas, att den kan vara något 
senare, då denna stil ju finnes 
i den 1163 skapade ingången 
till Notre-Dame i Paris "Porte 
S. AnneV skulptur) och med
tagen till Gotland av cister-
ciensermunkarne. Tiden för 
ditflyttningen kan diskuteras, 
men 1160-talet fr. o. tn. 1164 
är det tidigaste, 1170-talet sy
nes även möjligt. Med denna 
bild har enl. Steinmeister dop
funten i Bro direkt eller indi
rekt gemenskap, då en av dess 
fotpartis hörnfigurer är besläk
tad med densamma. En kritisk 
nygranskning av de till bevi
sande av detta sammanställda 
figurerna i Steinmeister s. 186 
(se också s. 182), visar likväl 
en bestämd skillnad i dräkten: 
Sighrafs madonna har mantel, 
Viklau-madonnan icke. Nu är 
denna mantel just det som 
skiljer de bekanta franskartade 
madonnornas ålderdomligaste 
grupp (med Viklau-madonnan) 
frän de yngre grupperna. Ugg
las skriver ä propos sin 'grupp 
B ' : "den egentliga nyheien be
står emellertid i en mantel, som 
dessa madonnor bära över ax-
larne och knäna'.1 Härigenom 
närmas Bro-funtens madonna 
— om jag häller mig till got
ländskt jämförelsematerial — 
mera till träbilder av samma 
typ som Hejdeby-madonnan, 
vars datum senast diskuterats 

C. R. AF UGGLAS, Gottlands medeltida träskulptur, Sthlm 1915, s. 145. 
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Schematisk omdatering av Sighrafs 
verk i anslutning till Byzantios 

tillbakaskjutna datering. 

Datering d byggnader, för vilka 
Sighrafs verk skapats samt å med S. 
besläktade skulpturer och målerier. 

Funten i Bro kyrka,Gotland 1165-1176. 

av mig1 och förts till tiden 
1170 ä 80—1213 d. v. s. "cister-
ciensertid" utan precisering av 
året inom densamma. Man tor
de dock kunna komma längre. 
Mästerby älsta målningar visa 
samma stil som Hejdeby-ma-
donnan och torde kunna dateras 
med hjälp av Strelows "1201'. 
Bro kyrka i sitt äldre tillstånd 
som "ikonisk kyrka" kan date
ras till slutet av perioden 1130— 
1160.8 Tornet passar dit, men 
är nägot senare.8 Det synes 
möjligt, att Strelows4 datum 
för Bro kyrka skulle grunda 
sig pä en verklig uppgift an
gående tornet, 1 vilket med 
stor sannolikhet funten ur
sprungligen stått. Jag har tidi
gare misstrott Strelows siffror 
över lag, men har senare, sär
skilt under arbetet med skulp
turkatalogen för Gotlands Forn
sal, frapperats av den harmoni, 
som de visa med skulpturernas 
på andra vägar vunna date
ringar,6 och begagnar hans år
tal här, liksom nyss för Silte 
kyrka: alltså Bro kyrkas torn, 

funtens lokal 1196. 
Grötlingbo äldre, ikoniska lång

hus är tidigare än tornet, vil
ket ännu kvarstår". Den iko-

29. 1 Medeltida träskulptur i Gotlands Fornsal. Sthlm, 1925, s. 
2 Sammast. s. 20. 
3 ROOSVAL, Kirchen Gotlands, s. 208. 
4 HANS NILSON STRELOW, Den guthilandiske Cronica. Kvhn 1633, s. 142. 
5 Medeltida skulptur i Gotlands Fornsal, s. 27 f. 
8 ROOSVAL, Kirchen Gotlands, s. 214. 
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Schematisk omdatering av Sighrafs 
verk i anslutning till Byzantios 

tillbakaskjutna datering. 

Datering d byggnader, för vilka 
Sighrafs verk skapats samt ä med S. 
besläktade skulpturer och målerier. 

Funten i Grötlingbo kyrka på 
Gotland 1165-1188. 

Sighrafs sista två grup
per 1165-1188. 

Funten i Lau kyrka, Got
land, 1165—1188. 

niska kyrkan måste tillhöra 
Lundatidens slut.1 Pä det nägot 
senare byggda tornet, vari ur
sprungligen funten stått, passar 
egendomligt väl årtalet 1199, 
som uppgives i den i Scrip
tores rerum danicarum anförda 
listan, vilken jag tidigare till 
stor del misstrott men nu — 
av samma skäl, som ovan an
förts för Strelow — börjnt be
trakta med större förtroende, 
alltså, Grötlingbo kyrkas torn, 
funtens uppställningslokal ... 1199. 

Hälla kyrka, vars huvudportal 
prydes av en ryttarerelief, vil
ken erinrar om flgureriSighrafs 
sista tvä grupper, utan alt di
rekt kunna tillskrivas Sighrafr, 
byggdes enligt Strelow (jfr. 
ovan!) 1196. 

Lau kyrka byggdes 1214, enligt 
Scriptores' lista. Dä kyrkan 
f. ö. tillhör ett senare skede,* 
synes endast funten motivera 
detta årtal 1214. 

Den ursprungliga portalen till 
tornfassadan å Lunds domkyr
ka: enl. Rydbecks undersök
ning3 är det klart, att tornet 
byggdes under Absalon. Han 
blev ärkebiskop 1177, men ac
cepterade icke genast, hade vi
dare svårighet med sitt stift, 
som t. o. m. gjorde väpnat 
uppror, vilket kuvades 1181 
—82. Det är därför troligt, att 

1 Jfr. ROOSVAL, Den Baltiska Nordens kyrkor, s. 53, 54. 
• Jfr ROOSVAL Kirchen Gotlands. 
8 Lunds domkyrkas byggnadshistoria. Lund 1923, s. 139. 
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Schematisk omdatering av Sighrafs 
verk i anslutning till Byzantios 

tillbaka sk ju t na datering. 

Datering d byggnader, för vilka 
Sighrafs verk skapats samt å med S. 
besläktade skulpturer och målerier. 

Sighrafs andra och tredje 
grupp och tympanonrelie-
fen i Lund, Kristus som 
världsdomaren 1165-1188. 

Sighrafs sista grupper, vars 
figurstil är lik mälningarne 
i Bjeresjö, Lackalänga och 
Kräklingbo 1165—1188. 

Mästaren Calcarius utgår frän 
Sighrafs arkadlösa funt-
typ, alltså enl. ovan gjor
da hypotes från tiden 1165 
—88; schematiskt räknat 
skulle Calcarius alltså ver
kat c. 1175-1210. Ett 
arbete i hans äldre stil 
skulle alltså, schematiskt 
räknat, tillhöra tiden... 1175—1192. 

tornbygget icke började förrän 
tidigast 1183. Absalon dog 
1201, och hans testamente ta
lar om klocka till domkyrkan; 
dä nalkades alltså väl tornbyg
get sitt slut; portalen, som till
hör byggets undre del och allt
så troligast dess början är allt
så tidigast huggen 1183, men 
knappast senare än c. 1190, 
dä ju det stora tornbygget 
mäste taga en avsevärd tid. 
Portalens datum alltså 1183 
eller senare, men senast ... c. 1190. 

Mälningarne i Bjeresjö, av Ryd
beek1 pä starka grunder (bl. a. 
kronformerna) bestämd till... c. 1200. 

Mälningarne i Lackalänga av 
Rydbeek1 bestämda till något 

senare än 1200. 
Målningarne i Kräklingbo kyr

ka, daterade till 1211, genom 
inskrifter i kyrkan och genom 
Scriptores' lista 1211. 

Tympanonreliefen i Slesvigs 
dom daterar Beckett (a. a. s. 99) 
till 1182—1192. Den står nära 
Sighrafs lärjunge Calcarius' 
äldre produktion 1182-1192. 

1 OTTO RYDBECK, Meddeltida hallmålningar i Skånes kyrkor. Lund 
1904, s. 37, 38. 
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Överblicka ovanstående! Vad i vänstra kolumnen hypotesvis 
förts till 1153—1164 (första gruppen) blir i högra lagt till diverse 
årtal mellan 1182 och 1204 (med bortseende från Aa kyrkas vida 
och obestämda datering). 

Vad vänstra kolumnen fört till 1165—1188 (Sighrafs båda se
nare grupper) blir i högra lagt till årtal mellan 1183 och 1214. 

Foto meddelat gm dr E. Salvén. 

Fig. 157. Högfunten av Sighraf. 

Resultatet av jämförelsen är att den starka rekyleringen av Sigh
rafs data, som vi i denna artikels början försökt, icke är sanno
lik. Våra kontrolldata i högra kolumnen äro ju undantagslöst 
yngre. I genomsnitt betydligt yngre — omkr. 27 år tidigare än den 
försökta tillbakadateringen. Och detta gäller även om vi bortse 
frän de hos Strelow eller Scriptores hämtade siffrorna, vilka ju 
kräva en generell granskning innan deras dokumentariska värde 
kan anses säkert fastslaget. 
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Den högra kolumnen giver en trovärdig verksamhetstid av 
trettiofem år, om vi låta den börja med c. 1180, och fyrtiofem år, 
om vi börja med c. 1170. Är det nu så att dessa 35 eller 45 års 
självständig produktionstid låta förena sig med Sighrafs lärjunga-
skap hos Byzantios? Ja, utan tvivel, försåvitt vi övergiva den 
schematiska beräkningen, att Sighraf skulle emanera från mitten 

Foto meddelat gm dr E. Salvén. 

Fig. 158. Högfunten. Tillhör Sighrafs första grupp. 

av Byzantios' verksamhetstid. De schematiska räkningarne utgöra 
de första skisserande strecken, och vi ha all rätt att korrigera 
dem, om andra fakta tillkomma. Alltså, hos Byzantios är Sighraf 
lärjunge. Dä B. slutar c. 1170, börjar Sighrafs självständiga 
verksamhet och räcker i 45 år. Även detta är 10 år mer än sche
mat, men vi ha intet skäl att neka Sighraf denna livsförlängning, 
då mästaren visat sig ovanligt produktiv. 

Vi ha alltså återkommit till tämligen samma resultat som 
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Steinmeisters "c. 1176—c. 1210", endast med en ringa utvidgning 
åt två håll, ett lustrums rekylering av anfangsdatum, ett lustrums 
retardering av slutdatum. 

Sighrafs kommer sälunda att helt tillhöra cistercienserskedet, 
ehuru fostrad under Lundatid. Detta bekräftas genom hans för
hållande till arkitekturen. Vi se honom i ett enda fall pryda en 
kyrkofasad med jaktreliefer enligt Byzantios' program, i Gröt
lingbo, en gång och aldrig mera. Han står— som arkitekt — här 
vid skiljetröskeln mellan den måleriska Lundatiden och den 
strängare cisterciensertidens uppfattning. 

Foto A. Edle 1925. 

Fig. 159. Ekemonumentet. Tillhör Sighrafs första grupp. 

I sin äldsta grupp har han oftast sirat funtens fot med hu
vuden enligt detta urgamla schema, som Byzantios och före 
honom Hegwald synes ha ärvt från vikingatidens dosformiga 
spännen (såsom Dr Hanna Rydh en gång visade mig). Men redan 
inom denna grupp begynna de sittande hörnfigurerna, vilka i 
funtens uppbyggnad fungera för ögat som gotiska strävpelare. 
Ännu är icke gotik i ordets vanliga mening inkommen till Nor
den. Men redan i det slutande 1100-talets cistercienserarkitektur 
ligger en så bestämd lektonisk uppfattning, att kompositions-
tanken med sittande, hörnförstärkande tronstolsfigurer är att be
trakta som fullt tidsenlig. 

1 Sighrafs sällskap kan icke Semi-Byzantios förglömmas, då 
de äro syskonartat besläktade. De ha kanske också verkat till
sammans: funten i Linde synes, vad foten beträffar, vara rent 
Semi-Byzantios-arbete (nu i kyrkan); vad cuppan beträffar, står 
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den Sighrafs mycket nära, om icke denna rent av är ett verk 
av hans hand.1 Nu är i Steinmeister Semi-Byzantios daterad c. 
1170-c. 1180 — endast ett årtionde är tillmätt, emedan hans stil 
är sä homogen och så få verk bevarade. Som han är lärjunge 
av Byzantios, skulle ju denna datering kunna accepteras alltjämt, 
på samma grunder, som tillåtit Sighrafs att utgå från Byzantios' 
verkstad vid den tidpunkt, c. 1170, då Byzantios slutade. Men 

Foto B. Waldén. 

Fig. 160. Locknevifunten. Tillhör Sighrafs två senare grupper. 

här uppträda de strelowska ärtalen med högst tänkvärda upp
gifter. Av de fyra gotländska kyrkor, som rymma verk av Semi-
Byzantios, figurera nämligen två i Strelows lista — Älskog och 
Tofta — med resp. årtal 1160 och 1166. I de båda kyrkorna 
finnes det intet som bättre passar in på dessa siffror än funtarne, 
även om ordningen dem emellan icke stämmer med den ord
ning mellan funtarne, som jag antagit i Steinmeister s. 118—119. 
Acceptera vi här Strelow, så skulle Semi-Byzantios snarare till
höra 1160- än 1170-talet, ja t. o. m. sträcka sig bakåt in i 1150-
talet, om Jomkils-funten behåller den tidiga plats i sin mästares 
relativa kronologi, som Steinmeister givit densamma. Linde-fun-
ten står i samma bok sist i raden, alltså c. 1170. Det betyder, 

1 ROOSVAL, Medeltida skulptur i Gotlands Fornsal, s. 16. 

20 — Fornvännen 1925. 
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att Sighrafr, som självständig mästare vid eller kort efter 1170 
kan med en cuppa ha kompletterat den dopfuntsfot, som Semi-
Byzantios modellerat för Linde kyrka, men på grund av sin död 
(eller annat förfall) icke fullbordat till en funt. Måhända kan en 
i Linde befintlig, nyupptäckt cuppa av Hegwald1 bidraga till för
klaringen av detta styckevis skeende arbete. Men det är en annan 
fråga. 

Anm. rörande sid. 301 (Strelows årtal m. m.). Sedan denna min uppsats 
blivit satt, har jag läst Efraim Lundmarks artikel i det i slutet av december 
utkomna häftet av Fornvännen, i vilken genom en skarpsinnig och övertygande 
bevisföring de mystiska gamla dateringarnas ära blir räddad. Lic. Lundmark har 
härmed lagt hörnstenen till en dokumentarisk grund för Gotlands äldre konst
kronologi, just det som felades och behövdes och som kan bli av väsentligt 
värde, icke endast för Gotland, icke endast för Norden! Mina lösa förmodanden 
pä sid. 247 bli genom denna artikel bekräftade. 

is/1 1926. J. R. 

ZUSAMMENFASSUNG. 

Johnny Roosval. Revis ion go t l änd i s che r Dat ie rungen. II. Sighrafr. 

Sighrafr war ein Schiiler von Byzantios (Vgl. Roosval, Steinmeister Got
lands). Dieser scheint als Bildhauer zuerst in Lund und dann auf Gotland (z:a 
1135—1170) gewirkt zu haben. Dadurch dass der Verf. die Werke von Sighrafr 
in Verbindung bringt mit den Daten der Bauten, fiir welche seine Taufbecken 
öder andere Reliefs geschäften worden sind, kommt er zu dem Resultate, dass 
Sighrafr seine selbständige Tätigkeit um 1170 begonnen und ungefähr 45 Jahre 
läng fortgesetzt hat, d. h. bis zirka 1215. Der leilweise mit Sighrafr gleichzei-
tige Meister Semi-Byzantios hat vielleicht seine Tätigkeit schon in den 1150-er 
Jahren begonnen. 

1 å vilken fil. lic. E. Lundmark vänligen fästat min uppmärksamhet. Denna 
cuppa, vars övre del saknas, hittades i en närbelägen gärd och överlämnades 
till kyrkan av gärdens ägare. 

Skolläraren herr Stengärd inlade härvid förtjänst om Hegwald-cuppans 
värd, transport och uppställning. 


