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Revision av gotländska dateringar. 
Av 

JOHNNY ROOSVAL. 

III. Majestatis. 

,teinmeister daterar1 icke mästaren med bestämd siffra, 
men synes mena, att han verkade c. 1170—c. 1200. I 

iäldre arbeten av undertecknad ha t. o. m. vissa av 
^Majestatis verk förts in på 1200-talets början.- Detla 

var dock, redan då Steinmeister skrevs, en övergiven ståndpunkt. 
Mot Steinmeisters framställning av mästaren har professor 

Otto Rydbeck opponerat,3 delvis med full rätt. Jag framställer 
emellertid nu saken först utan hänsyn till Rydbeck, till vilken 
jag sedermera återkommer. 

I Steinmeister grupperas Majestatis verk sålunda, att den 
klass som är mest lik Byzantios och Semibyzantios, kommer först, 
m. a. o. Majestatis göres till Semibyzantios' lärjunge; andra av
delningen har liknande figurstil, men har kastat bort den av 
Semibyzantios ärvda arkadindelningen på funfarnes cuppor; tredje 
klassen återtager arkadmotivet, men med Hegwalds, icke Semi
byzantios' detaljformer, hörnfigurerna på foten likna här även 
Hegwalds; fjärde klassen och femte anknyta i vissa detaljer till 
den andra, i vissa till den tredje avdelningen. Det är i dessa 
klasser, man finner mästarens bästa verk. 

Nu synes det mig naturligare att låta serien inledas av den 
Hegwaldsliknande tredje avdelningen. De Hegwaldartade for-

1 Steinmeister s. 145 o. 157. 
2 Utställningen av äldre kyrklig konst i Strängnäs 1910. Studier, II, s. 15. 

Sveriges kyrkor, Gotland, Stenkyrka, s. 39. 
3 Tidskrift för konstvetenskap IV, s. 55 ff. 

6 — Fornvännen 1926. 
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Fig. 40. östra Nöbbelöv, Skäne, Majestatis I. 

merna äro ju oemotsägligen de ålderdomligaste och de uppträda 
i största mängd inom den "tredje avdelningen", även om de 
spåras också i de övriga, särskilt i "fjärde" och "femte". I "tredje 
avdelningen" är Majestatis mekaniskt, elevmässigt bunden av 
Hegwaldska detaljer; i "fjärde" och "femte" har han stundom 
något av den gamla mästarens anda, det är sannt; men den i 
massan av detaljer röjda anslutningen är dock huvudindicium 
för direkt kronologiskt samband och för lärjungeskap. Majestatis 
är alltså Hegwalds elev. Närmare betraktat är läraren dock icke 
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Fig. 41. Gerum, Gotland, Majestatis II. 

den "riktige" Hegwald, utan hans posthuma verkstad, ity att 
Majestatis' funtfotsdjur i "tredje avdelningen" överensstämma 
bäst med denna sen-hegwaldska, jämförelsevis tama grupps. 
Majestatis' hithörande funtar äro: Östra Nöbbelöv, Ekeby, Östra 
Eneby och Stenkyrka. Jag kallar gruppen numera Stenkyrkagrup
pen eller Majestatis I (Se fig. 40). 

Till denna ansluter enligt min gamla framställning dennas 
"första" och "andra" avdelningar tillsammanslagna. Östra Eneby-
funten utgjorde härvidlag den enande länken. Men det är natur-



76 Johnny Roosval. 

Fig. 42. Lojtofte, Danmark, Majestatis 

ligare att tänka sig endast den gamla första avdelningen som 
omedelbar frände, här finnes ju arkadmotivet liksom i Stenkyrka
gruppen. Hit höra Söderala1 och Gerum kyrkors funtar samt 
det kistliknande monumentet i Härad,2 vilka jag härefter be
nämner Gerumgruppen eller Majestatis II (Se fig. 41). 

1 Det var länge sedan jag såg denna funt och jag har endast tillgäng 
till dåliga fotografier, kan därför icke med säkerhet nu åter inställa den i Majes
tatis verk. Kanske tillhör den Semi-byzantios. Det kronologiska resultatet 
blir detsamma. 

2 Troligen ocksä funten i Norrlanda, Gotland, som dock är svårbcstäm-
bar dä endast foten bevarats. 
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Till denna grupp gränsar, enligt Steinmeisters här alltjämt 
giltiga bevis, den forna "2:a avdelningen": Västkinde, Vall, Lo
krume och Lojtofte funtar, gravstenen i Tofta samt hela Hab
lingbo 1100-talskyrka. Gruppen får nu namnet Västkindegruppen 
Majestatis III (Se fig. 42 och 43). 

Redan genom cuppans silhouette få de forna fjärde och 

Fig. 43. Vall, Gotland, Majestatis III. 

femte avdelningarne anslutning hit, alliså alla de skånska maje-
statisfuntarne (utom ovannämnda Östra Nöbbelöv) d. v. s. a) Sim
ris och Valleberga = Vallebergagruppen eller Majestatis IV, 
och b) Östra Hoby, Tryde och Löderup = Trydegruppen eller 
Majestatis V (Se fig. 44—47). 

Med denna förändrade ordning måste vi tänka oss begyn
nelsen av Majestatis' självständiga verksamhet på någon tid
punkt, då den posthuma hegwaldsverkstaden ännu var i funk
tion. Enligt Revision / ' arbetade denna 1130—50. Schematiskt 

i Fornvännen 1925, s. 98 ff. 
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räknat börjar dä Majestatis' egen produktion 1140, och grupper
nas kronologiska fördelning bleve då: 

Stenkyrkagruppen eller Majestatis I 1140—46, 
Gerumgruppen „ „ II 1147—53, 
Västkindegruppen „ „ III 1154—60, 
Vallebergagruppen „ „ IV 1161—67, 
Trydegruppen ,, ,, V 1167—75. 

Vi pröva detta förslag genom jämförelse med tillgängliga 
siffror för datering å till funtarne hörande arkitektur eller eljest 
till dem anknytbara former. 

Härovan försökt Majestatis-
kronologi 

Tillgängliga andra anknyibara 
data 

Ekeby funt 
Stenkyrka funt 

1140-46. 
1140-46. 

Gerum funt 1147—53. 

Vall funt 1154—60. 

Tingstäde Funt 1154—60. 

De pä dessa funtar förekommande 
kungakronorna likna dem, som i Dan
mark förstuppträda äValdemar I:s sigill. 
Han regerade från 1152. Kronformerna 
förmodligen i Norden förekommande 
tidigast 1152. 

Gerum kyrka har en korportal, som 
synes vara deriverad ur Roma kloster
kyrkas lilla västra ingång: Koret må
ste alltså vara senare än 1164, tiden 
för cisterciensernas ankomst till ön. 
Koret är den enda kvarvarande delen 
av Qerums 1100-talskyrka, dess datum 
utgör åtminstone ett indicium för dop
funten: efter 1164. 

Vall kyrka är enligt Strelow1 byggd 
1167. 

Tingstäde kyrka är enligt Strelow 
byggd 1169. 

1 Om STRELOWS data se min föregående artikel, Fornvännen 1925, 
s. 295 ff., och EFRAIM LUNDMARK, Bilefeld, Strelow och de gotländska kyr
kornas kronologi, Fornvännen 1925, s. 162 ff. 
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Härovan försökt Majestatis-
kronologi 

Tillgängliga andra hit anknytbara 
data 

Tryde funt 1108-75. 

Tryde kyrka invigdes enligt en i 
altaret funnen inskrift 1160. 

Tornavdelningen med funten torde 
dock vara sekundär. Kyrkan, som se
dan länge är riven, hade nämligen 
mellan långhus och torn en formlig 
portal,1 vilket endast kan förklaras sä, 
alt kyrkans ursprungliga västfasad 
var tornlös. Det bör ha förflutit en 
viss tidrymd, innan man beslöt att 
dölja denna fasad, och troligast är väl, 
att domkyrkans tornbygge här givit 
exempel, och att tornet alltså igång
sattes tidigast 1182-. En av kronorna 
ä Trydefunten, den, som en skäggig 
kung bär i sin hand, ärmera lik Kung 
Knud Valdemarssons (regerade från 
1182) än Kung Valdemar den stores.3 

En biskop ä Trydefunten har den mi-
tra, som i Norden tidigast belagts 1191.4 

Trydefunten bör alltså av flera skäl 
antagas senare än 1182, m. a. o. tidi
gast c. 1185. 

Om en så sen tillkomsttid som c. 1185 skall gälla för Tryde
funten — Majestatis' sista verk— dragés Majestatis' begynnelseår 
fram till 1151, vilket också är det senast möjliga för en elev av 
Hegwalds posthuma verkstad, vilken verkade till c. 1150 (jfr 
Fornvännen 1925, s. 98 ff.). En produktionstid c. 1151—85 skulle 
medföra följande årtal för de särskilda grupperna: 

1 BRUNIUS, Skånes konsthistoria, s. 119. 
2 Jfr. min föreg. artikel, Fornvännen s. 295 ff. 
3 Jfr Knud VI sigill, avb. bl. a. i FABRICIUS, lllustr. Danm. hist. I. 265. 
4 Jfr HILDEBRAND, Svenska sigill, 2:a serien, 2. Denna mitra har for

men av en triangel pä en låg rektangel, övriga Majestatisbiskopar ha triangu
lär mitra, utan underliggande rektangel, samma fason som på biskopsmonu
mentet i Lunds domkyrka. 
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Fig. 44. östra Hoby, Skåne. 

Stenkyrkagruppen eller Majestatis t 1151—57, 
Gerumgruppen ,, „ II 1158 —64, 
Västkindegruppen ,, „ III 1165—71, 
Vallebergagruppen „ „ IV 1172—78, 
Trydegruppen „ ,, V 1179—85. 

Därmed uppnås också överensstämmelse mellan kronorna i 
grupp I och Valdemar I:s krona samt med Strelows årtal för 
Valls och Tingstäde kyrkor. Tillika få vi först härigenom con-
cordance med Semi-Byzantios datering i Revision II: "1160-talet 
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Fig. 45. Östra Hoby, Skåne. 

ock något bakåt in i 1150-talet". Det måste ha varit ur en 
levande alstring, som vår "Majestatis II" eller" Gerum-gruppen" 
tog så bestämmande impulser, c. 1158—1164. Det ovan i högra 
kolumnen anförda, sannolika datum för Gerum visar, om det är 
riktigt, att andra gruppen dragit ut något längre än de andra, 
vilket icke är annat än en rimlig möjlighet. 

Slutresultat: Majestatis är lärjunge av Hegwalds verkstad, 
producerar i anslutning till denna skola 1151 — 1157 (med export 
till Skåne); influeras starkt av Semi-Byzantios c. 1158—1164, 
antager c. 1170 samma arkadlösa schema för funtcuppans deko-
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rering, som Sighraf i slutet av 70-talet också accepterar, över
flyttar sin verksamhet till Skåne och utvecklar här sin stil på 
rikaste sätt, delvis under impuls av äldre mästare: Hegwald samt 
Barlingbofuntens mästare. 

Nu till professor Rydbeck: Han skrev 1919 bl. a.: "Majesta-

Fig. 46. Tryde, Skåne. 

tis Hegwalds direkte lärjunge". Som vi sett, måste jag giva 
professor Rydbecks skarpblick fullständigt rätt, endast att Heg
wald utbytes mot "Hegwalds posthuma verkstad". Ytterligare skrev 
Rydbeck: "Jag anser, att hans (Majestatis') arbeten böra förläggas 
till en åtskilligt tidigare period än Roosval antagit". Återigen 
se vi, att jag givit Rydbeck rätt i denna punkt. Majestatis är 
säkert 20 år äldre än jag fordom tänkt. 

Rydbecks tredje tes, att Barlingbofunten är Majestatis verk, 
kan jag dock icke bejaka, hur lockande än tanken vore. Bar-
lingbomästaren är en personlighet för sig av äldre generation 
och med starkt engelskt inslag. Icke heller kan jag acceptera 
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Fig. 47. Tryde, Skäne. 

Rydbecks nyordning av Majestatis typologiska kedja. Min ur
sprungliga kedja är oriktig, men den enkla bak- och framvänd-
ningen därav, som Rydbeck föreslagit, gör den icke riktigare. 

ZUSAMMENFASSUNG. 

Johnny Roosval: Revision go t l änd i scher Dat ie rungen . III. Majestat is . 

Der Verf. setzt seine schon im vorigen Jahrgang begonnenen Revisionen 
seiner fruheren Datierungen der gotländischen Steinmeister fort. Es handelt sich 
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hier um den Anonymmeister Majestatis, dessen Tätigkeit in die Zeit zwischen 
1151 — 1185 verlegt wird (die friihere Datierung war c. 1170—c. 1200). 

Die friihere Gruppeneinteilung wird hier geändert. Der Verf. hat — wie 
schon fruher Otto Rydbeck — gefunden, dass die ehemalige dritte Taufsteins-
gruppe wegen ihrer Ubereinstimmungen mit den Werken Hegwalds des Mei
sters fruheste sein muss; sie erhält die Benennung die Stenkyrkagruppe öder 
Majestatis I. An diese schliessen sich an: 

Die Qerumgruppe öder Majestatis II (ehemalige Gruppe I). 
. Västkinde . III C . ")• 
. Valleberga . . IV ( . II). 
. Tryde . . . V ( . . V ) . 

Datierung der einzelnen Gruppen siehe S. 80. 
Majestatis wird als Schiiler der posthumen Werkstatt Hegwalds befunden. 


