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REVISION AV GOTLANDSKA DATERINGAR IV 
AV 

JOHNNY BOOSVAL 

D
et dateringssystem för gotländsk kyrkoarkitektur, till vil
ket mina i början av detta århundrade utförda studier 
förde och som publicerades 1911 i boken »Die Kirchen 
Gotlands», har i stort sett visat sig vara riktigt med av

seende på den relativa kronologien. Den absoluta har måst maka sig 
något bakåt. Detsamma gäller för stenskulpturen. Den tidssättning 
jag antog i »Steinmeister Gotlands» av 1918 står sig som system inom 
sig själv, men systemet måste i sin helhet göras något äldre, stundom 
10, stundom 20 år. Härom är skrivet i föregående artiklar med sam
ma titel som denna, Fornvännen 1925, s. 97, 295 och 1926, s. 73. 

För stenskulpturen gällde det 1100-talsföremål, för arkiktekturen 
avse korrigeringarna huvudsakligen 1200-talet, den fruktbara tiden 
för övergångsstilen och de äldsta gotiska stilarna. Här ske tillbaka-
skjutandcn på 10 år, stundom på flera årtionden. Min ändrade stånd
punkt har till en viss grad kommit till synes i »Tal vid Visby Dom
kyrkas 700-årsfest», Visby 1925 (med datering av koret till 1225), i 
»Den gotländska ciceronen» 1926, i »Medeltida skulptur i Gotlands 
Fornsal» 1925 samt slutligen, sammanfattande, i »Årtalen i Bile-
feldts taxuslista och hos Strelow» i Ymer 1933 ( = Festskrift till Nils 
Lithberg). 

Det återstår nu att genom i enskildheter gående kritik visa var fe
len ligga i det grundläggande arbetet »Die Kirchen Gotlands». Bo
ken är byggd med anspråk på en viss logisk fullständighet och bevis
byggnaden är något så när tillfredsställande. Vi böra då söka felen 
i de kapitel, där det konstruerade relativa dateringsnätet blir upp
hängt på den absoluta kronologiens hakar. 

Dessa »hakar» voro, i min uppfattning, då »Die Kirchen Gotlands» 
skrevs, huvudsakligen de genom utförliga omnämnanden i Bilefeldts 

9 — Fornvännen 193i. 
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lista framhävda kyrkorna, alltså Stenkyrka 1255, Lokrume 1277, 
Fole 1280, Träkumla 12801. Därtill kommo de genom ett samtida 
brev, tryckt i Svenskt Diplomatarium, kända kyrkoinvigningarna i 
Hörsne, Sanda och Västergarn från 1290—1304, tiden för biskop 
Laurentii ämbetsutövning i Linköpings stift. Dessutom Mariakyr
kan, numera domkyrkan i Visby, vars invigningsdatum 1225 var 
dokumentariskt bestyrkt2. Vi vända oss först mot denna byggnad. 

S. Maria i Visby. 

Dess konstnärligt mest framträdande parti är koret, vilket tillika 
med kapitälskulpturerna i mittkvadraten och transeptets södra in
gång, den s. k. brudportalen, utgör en grupp av sachsisk-westfalisk 
prägel. Stenskulpturen överensstämmer med dylik, huggen för Mag-
deburg-domens kor, och valven, tältvalv med dekorativa ribbor, i ett 
fall med ring i hjässan, äro fullkomligt lika flera westfaliska från 
förra hälften av 1200-talet.3 Då koret i Magdeburg anses blivit fär
digt omkring 12314, vågade jag icke placera »brudportalskedet», i 
Visby tidigare än c:a 1240. Men detta var en felaktig slutledning, ty 
korbygget i Magdeburg innefattar flera från varandra tydligt skilda 
skikt och den skulptur, som är lik den visbyitiska, finnes å nedre 
koromgångens inre pelare, vilka den tyska forskningen anser till
höra perioden 1209—12; dessutom komma som besläktade ifråga 
diverse arbeten som Hamann—Rosenfeld samla under namnet »franzö-
sischer Kunstler» och förlägga till omkr. 1215. Uppenbarligen är det 
intet hinder för stenskulptörer, som verkat i Magdeburg 1209—12 
samt omkr. 1215, att på 1220-talet vara i Visby och inom detta år
tionde ha gjort sitt arbete färdigt. Märk att det icke är frågan om 
»inverkan», vilket kan kräva sin tid, utan om direkt överflyttning av 
människor, cl. v. s. en resa Magdeburg—Visby, som kan ha gjorts på 
en månad. Likväl är saken icke så enkel att den kan inneslutas i tesen: 
»koret och brudportalen färdiga 1225», ty inom detta område kunna 
tre skilda arbeten iakttagas. Själva brudportalen samt de med dess 

1 Det finns olika läsarter. L u n d m a r k har i Fornvännen 1925, s. 171, 
tydligt visat att "1286" är det bästa. 

2 Svenskt Diplomatarium n:r 231. 
3 Jfr K ö m s t e d t, Gewölbebau Westfalens, Strassburg 1914, s. 57. 
4 H a m a n n o. R o s e n f e l d , Der Magdeburger Dom, Berlin 1910, s. 

140, 141. 
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Visby domkyrka. 
Fig. 1. 

Blick in i koret. I förgrunden mittfyrkantens 
sydöstra pelare. 
Kolo .1. \\. Hamner. 

kapital besläktade kapitalen in. m. i transept och mittkvadrat äro av 
rikare och yngre typ än de monotona sjöbladskapitälen i själva ko
ret. Dessa båda grupper passa nog väl ihop, ha samma skala, samma 
profil, men det är dock två grupper: den äldre är korets stenskulp
tur, den yngre brudportalens m. m. Dessutom synes valvslagningen i 
koret icke ha skett i samband med korets murande f. ö. Betrakta kor-
utsprångets valv! Det är slaget i tältteknik (se valvplanen i »Kirchen 
Gotlands», s. 113). Det östligaste valvets sköldbågelinje stryker så tätt 
intill östra fönstren att den skär in på deras omfattning (fig. I).5 

I den ursprungliga rilningen hade man tänkt en annan sköld
bågelinje. Utan att vidare här gå in på en förklaring av den för
ändrade linjen, betona vi blott att en ändring föreligger och att denna 
är så avsevärd, att en vacker detalj i korarkitekturen, fönstrens 
huggna omfattningar, härigenom fördärvats. Då ett dylikt fördär
vande ägt rum, måste en ny byggmästare ha kommit till makten. En 

5 Som fil. kand. E. Bohrn påpekade under seminarieövning med studenter 
från Stockholms Högskola i kyrkan 1929. 
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konstnär fördärvar icke sitt eget arbete, men gärna och ofta sin 
företrädares. Således har en viss tidsrymd förflutit mellan korets 
uppmurande och dess välvning. Däremot är klyftan mellan de först 
nämnda arbetsavdelningarna (koret och brudportalen m. m.) icke så 
stor att den måste betyda en ledareändring. Dessa båda kunna följt 
rätt hastigt efter varandra, därefter har korets välvning kommit. 

Vi se alltså följande skikt i byggnadsverksamheten vid S. Maria. 

I. D e t n y a k o r e t m e d de t v å t o r n e n bygges upp bakom 
den befintliga korsarmen och med undvikande av att den gamla ab
siden beröres av arbetet. Så fort yttertaket är på, anses det nya 
utrymmet tillräckligt ordnat för att mottaga altaret. Den gamla ab
siden och den övriga gamla östmuren rives, det gamla altaret flyttas 
till nuvarande altarplatsen. Det är lockande att anse denna ur litur
gisk synpunkt så viktiga åtgärd som föremålet för invigningen 1225. 
Koret hade nu provisoriskt innertak, men var fullt användbart. 
Byggnadsverksamheten vände sig sedan mot 

II, k o r s a r r a e n s r e s t a u r e r i n g . Pelarna förstärkas med 
nya knektar. Mittvalvet förses med ribbor. En stor portal uppföres 
å transeptets sydgavel, vars rika kapitälskulptur är av samma art 
som kapitalen i transeptet. Genom denna åtgärd blevo bl. a. mitt
kvadratens östra pelare bättre skickade att mottaga trycket från de 
ännu icke uppförda korvalven. Dessa arbeten böra, som redan sagts, 
utförts i nära tidssamband med föregående, alltså kanske med fär
digställning omkr. 1230. 

III. V ä I v n i n g e n av k o r e t , som skulle avsluta det hela, kom 
som vi påpekat att utföras i en ny konstruktionsart, som icke var 
känd då kormurarna restes och falsen för blivande valv utsparades. 
Sköldarnas skänklar skulle nu vara mera raka (vilket förstås ge
nom en blick på den skematiska skissen av ett tältvalvs uppförande 
i »Kirchen Gotlands», s. 24) och de måste därför inkräkta på fönster-
omfattningarna i östmuren. Detta kan tyda på att välvningen icke 
skedde alldeles omedelbart efter förra byggperioden »omkr. 1230», 
utan något senare. När? 

Kyrkans rang och goda ekonomiska ställning som tyskarnas 
kyrka, den främsta nationens bland Visbys utländska »besökare», 
förbjuda oss att antaga en längre vilopaus. Naturligaste tidsättnin
gen för korets valv blir alltså omkr. 1235—40. Vår datering i »Kir
chen Gotlands» för hela »brudportalskiktet» var 1240. Den nya da-
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teringen är differentierad på 3 skilda perioder: 1225, omkr. 1230, 
omkr. 1235—40. 

Dessutom vill jag fästa uppmärksamheten på det södra kapellet 
i Visby domkyrka, icke därför att något fel skulle föreligga i be
handlingen därav i »Kirchen Gotlands», utan endast för dess stora 
betydelses skull som kronologisk hake. Det är med stor säkerhet 
daterat till 1300-talets mitt. Dess valv äro byggda med stenskikten 
parallella till hjässlinjerna. »Kirchen Gotlands» räknar med föl
jande valvtyper (se därstädes s. 23—26 samt 112, 113): 1) romerskt 
kryssvalv, rundbågiga sköldar, sömmar i diagonalerna, skikten pa
rallella med hjässlinjerna, vilka äro horisontella (så i domkyrkans 
äldsta del: transeptet); 2) dito, men hjässlinjerna något stigande 
(så i domkyrkans näst äldsta valv: mittskeppet); 3) diverse mellan
former som föregå det mera regelbundna användandet av tältvalvet, 
nämligen 3 a: kryssvalv med parallellskiktade stenar, såsom i n:o 
2, raen med sticket så högtstigande att rumseffekten liknar tältval
vets; 3 b: ett valv med sömmar både i diagonaler och hjässlinjer, 
skikten löpa ungefär vinkelrätt mot diagonalerna, »auf dem Schwal-
benschwanz» såsom å skissen sid. 23 i »Kirchen Gotlands»; 3 c : en 
egendomlig biand-teknik såsom skissen s. 23 i »Kirchen Gotlands», 
där kallad »Zwischenform», en variant som skulle kunna döpas till 
pyramid valv; 4) tältvalv. 

Det visar sig nu att under det att vi i nästan alla gotländska g o -
t i s k a stads- och landskyrkor finna tältvalven, dock omkr. 1350 i 
domkyrkans sydkapell formen n:o 3 återvänder. Denna form är allt
så undantagsvis tänkbar även efter den egentliga tältvalvstiden. 

Vi vända oss nu till de sju ovan uppräknade landskyrkorna, bör
jande med 

Träkumla: »1286». 

Inom den av »Kirchen Gotlands» uppställda byggnadsperiod I, ko
ret, hade jag ej beaktat, att korvalvet är sekundärt. Det skär hän
synslöst in i östmurens altarenisch (fig. 2) och tillhör dessutom en 
yngre typ (tältvalv) än långhusets valv (parallellskiktade). Per. I bör 
alltså bestämmas som »koret utan valv». Per. II är långhuset, men med 
västra delen ofärdig. Dess sydportal är, som den fullständiga bristen 
på sammanhang med mursockeln visar, senare insatt. Muren måste 
dessförinnan på portalens plats ha stått öppen. Yttre skalmuren 
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måste ha saknats i en bred lucka ett gott stycke uppåt, att döma av 
en skarv i linje ungefär med högra portalpilastern. När portalen bli
vit färdig och inpassad och när luckan därovan skulle fyllas igen, 
var det jämförelsevis lätt att lägga in stenarna i de befintliga skiften 
på ena kanten (t. v.). Men när man under fortsatt murande kom fram 
till andra kanten (t. h.) uppstod differenser i fogarna, som orsakade, 
att nu på denna sida en söm är iakttagbar. Det finns alltså 4 skikt i 
Träkumla byggnadshistoria. I. Koret utan valv. II. Långhuset utan 
huvudportalen. III. Huvudportalen. IV. Korets välvning. 

En vacker majuskelinskrift målades i koret och denna löpte vidare 
över triumfbågens vederlag och in i långhuset; det är denna som 
bl. a. säger »invigd 1286». Vilken eller vilka av de 4 ovansagda ele
menten gäller inskriften? Icke nr I, eftersom inskriften även lö
per in i långhuset. Kanske nr II (långhuset utan huvudportal)? 
Nej, det är orimligt att antaga en i huvudsak rundbågig kyrka med 
romerska kryssvalv så sent som 1286. Domkyrkan har ju infört tält
valv redan c:a 1235—40. Kanske nr III — det är ju tänkbart eftersom 
portalen är spetsbågig. Kanske nr IV (korvalvet) ? — Kanske både III 
och IV samtidigt? Här är icke möjligt avgöra saken, annat än ge
nom försöksantaganden. Antagom då som första försök att per. IV 
— korvalvet — fullbordats 1286. Det skulle passa in förträffligt att 
de genom välvningsarbetena skadade väggytorna ånyo behandlades 
och försågos med den prydliga majuskelbården, varuti årtalet stod. 
Per. III — långhussydportalen — skulle då vara av c:a 1265. Jag 
föreställer mig ett vilostadiura av minst 20 år mellan etapperna i 
landskyrkans uppbyggnad som nödvändigt. Per. II — långhuset utan 
portal eller med ofärdigt västparti — skulle ligga c:a 1245. Men nu 
ha vi nyss formulerat dateringen c:a 1235—40 för det moderna tält
valvet i Visby S. Maria. Vi modifiera därför vårt »1245» för period 
II till »c:a 1240». Per. I, koret utan valv, bör då ligga omkr. 1220. 

Detta är ett acceptabelt förlopp, men låtom oss försöka även de 
andra buden. Givom »1286» åt per. III — portalen. I så fall kommer 
per. II — långhuset med sitt parallellskiktade valv — så sent som c:a 
1265, vilket alltjämt är osannolikt i förhållande till Domkyrkans 
tältvalv av c:a 1235—40. 

Om III och IV sammanfallande skulle ligga 1286 inträffar samma 
osannolikt unga datering för II. 



R E V I S I O N AV G O T L Ä N D S K A D A T E R I N G A R I V 135 

Fig. 2. 
Träkumla kyrka. Blick in i koret före iståndsättningen. 

Foto J. W. Hamner. 

Om vi skulle misstagit oss i ordningsföljden — om korvalvet sla
gits ett tidstrappsteg före huvudportalens bygge i stället för tvärtom 

nej, detta medför den osannolikheten att man skulle låtit det 
ofärdiga huvudportalpartiet i kyrkan stå och skräpa omkr. 40 år 
och under tiden använt pengarna till att slå in valv i koret, vilket ju 
måste betraktas som relativ lyx, då där fanns ett trätak. 

Vi ha alltså rätt att acceptera det första antagandet och därmed 
följande byggnadshistoriska schema för Träkumla. 

I. Kor utan valv c:a 1220. 

II. Långhus utan sydportal och f. ö. ofärdigt västparti c:a 1240. 

III. Huvudportal m. m. c:a 1265. 

IV. Korvalv, invigning 1286. 

Naturligtvis är det i denna lista endast IV som gör anspråk på att 
vara en noggrann bestämning. För illustrering hänvisas till »Kir
chen Gotlands», Taf. 19, 27, 28. 
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Sanda: »1291—1304». 

Kyrkans två stilistiska huvuddelar äro tornet i övergångsstil, lång
hus och kor i gotiska former. Förledd av den felaktiga bestäm
ningen av Träkumla per. II till 1280 (i st. för »c:a 1240») i »Die 
Kirchen Gotlands», slöt jag att Sanda torn, som har vissa överens
stämmelser med Träkumla per. II (se de båda nordportalerna), ock
så skulle ligga omkr. 1280, kor och långhus däremot »1291—1304». 
Sedan vi korrigerat Träkumla II till »c:a 1240», sluta vi att Sanda 
torn icke kan vara mycket avlägset i ålder. — Inom kor och långhus 
böra vissa sömmar uppmärksammas. Det betyder mindre att vissa 
ålderdomliga former utmärka kapitalen i långhuset — det kan vara 
äldre, återanvända verkstycken. Viktigare är att långhusets portal 
är uttagen ur sitt läge — det syns så tydligt på den oputsade muren 
som om den vore bortklippt med en sax — och inbyggd i koret. Måt
ten stämma på centimetern. Detta kan jag icke tyda på annat sätt 
än att långhuset vid ett givet tillfälle stått färdigt med portal och 
allting, koret däremot icke fullt uppbyggt: särskilt märkes att kor
portalen ännu icke levererats. Efter en viss tids förlopp anser man 
att socknen icke har råd till tre fina sydportaler och man flyttar 
därför långhusets till koret och fullbordar sålunda detta. Långhuset 
var tillräckligt betjänat med den närbelägna rymliga södra torn-
ingången. Invigningen bör naturligast gällt den färdiga kyrkan, allt
så efter portalens flyttning till koret. Om invigningen gjordes av 
biskop Laurentius 1291—1304, så bör alltså tillverkningen av por
talen ligga tidigare. Perioderna i Sanda skrivas alltså sålunda: I. 
Tornet c:a 1240. II. Långhus med portal = nuvarande korportal, 
koret ofärdigt: 1270 eller 80-talet. III. Koret kompletterat bl. a. ge
nom portalflyttning: »1291—1304». 

Vid betraktande av dessa siffror tränger sig frågan på, vad det 
var som orsakade, att denna stora, uppenbart välmående församling 
icke fullföljde sin byggnadsplan under 1270—80-talen, och man und
rar, om icke kriget mellan Visby och landsbefolkningen 1288 varit 
orsaken. Detta år och de närmast därpå följande måste ju varit 
mindre inbjudande till dyrbara byggföretag. Ett pågående bygge 
måste vid utbrottet av kriget ha avstannat. Alltså precisera vi vår 
per. II sålunda: »1280-talet, bygget avbrutet 1288» och vi erinra om 
att den gotiska, nuv. korportalens h u g g n i n g således tillhör 1280-
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talet, eller med approximativ siffra c:a 1285. För illustrering se 
»Kirchen Gotlands», Taf. 16, 29, 30. 

Västergarn: »1291—1304». 

Detta är en delvis raserad kyrka i övergångsstil, där man slutligen 
avstått från långhuset och nöjt sig med att reparera koret och giva 
det nya fönster och en av från andra delar av bygget hopsatt väst-
fasad. En dylik nödfallsåtgärd kännetecknar stämningen vid tiden 
för biskop Laurentius omtalade visitationsresa (1291—1304), d. v. s. 
efterkrigsår, och gör vår förklaring av åtgärden i Sanda mera sanno
lik. Härvid inställer sig ovillkorligen den förmodan att biskop 
Laurentius visitationsresa skett någon gång i början av 90-talet, då 
följderna av kriget varit särskilt kännbara. Brevet, däri representan
ter för Sanda, Hörsne och Västergarn omnämna sina kyrkors invig
ningar, är också präglat av efterkrigsnödstämning och sparsamhet: 
man klagar över de biskopliga besökens dyrbarhet, att han stannade 
tre dagar vid var kyrka, då en hade varit nog! Denna uppfattning får 
ett stöd därigenom att Västergarn i Bilefeldts Inventarium bär årta
let 1289. Lundmark skriver i sin viktiga och innehållsrika artikel i 
Fornvännen 1925: »— 1289. Kyrkan kan ha stått färdig då och ge
nom en temporärt giltig benedictio loci upplåtits för gudstjänstbruk. 
Consecratio med perpetuel räckvidd kan ha skett ett par år senare 
efter 1291, då Lars blev biskop —.» För illustrering se »Kirchen 
Gotlands», Taf. 70, 71. 

Fole: »1280». 

Mot byggnadshistoriens skiktning i »Die Kirchen Gotlands» är 
ingenting att invända. I : romanskt torn, I I : kor-f-en del av långhuset 
i övergångsstil, I I I : långhusets gotiska del. Däremot har den absoluta 
tidsbestämningen vilseförts genom att uppbyggas på likheter med 
Sandas feldaterade gotiska portal. Fole gotiska långhusportal, som 
verkligen är mycket lik Sandas, måste läggas nära Sanda II, i dess 
här ovan givna datering, 80-talet, vilket ju väl överensstämmer med 
invigningsanteckningen för Fole: »1280». 

Därmed få vi också reda på att Fole kor med dess portal tillhör 
en tidigare period. Alltså: Fole kor ligger före 1280 eller, med anta
gande som ovan av minst 20-årig intervall, senast omkr. 1260, 
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förmodligen äldre än detta år, då den har likhet med Domkyrkans 
brudportal av c:a 1230, troligen redan 1240-talet. Denna syn på 
Fole byggnadshistoria framträder f. ö. redan i Sveriges Kyrkor, 
Gotland I, s. 321 (i sammanfattningen), författad av Efraim Lund
mark. Illustration se »Kirchen Gotlands», Taf. 2, 17, 19, 31, 32, 64, 
samt Sveriges Kyrkor, Gotland I. 

Lokrume: »1277». 

Också här är byggnaden riktigt uppdelad i »Die Kirchen Got
lands»: I: äldst är ett långhus vars nordmur ensam är kvar, där
på I I : nuvarande kor. Därpå I I I : nuvarande långhus, men tänkt 
med fyra valv och mittkolonn och nuvarande tornportalen som syd
portal. Slutligen IV: tornet, samt breda valv utan kolonn i lång
huset och ny portal därsammastädes. På grund av föregående, 
ytterst på Träkumla baserande fel, gav »Die Kirchen Gotlands» 1277 
åt per. III, den ännu rundbågiga långhusperioden. I stället bör 
man här fästa blicken på Träkumlas gotiska huvudportal med dess 
dubbla trifoliekonturer och jämföra denna med Lokrumes tydligt go
tiska del, huvudportalen ( + tornbygget), som också har dubbla 
tympanonkonturer. Genom sin storlek och rikare skulptur skiljer sig 
Lokrumeportalen visserligen från den kapell-artat enkla Träkumla-
kyrkans lilla ingång, men i princip tillhöra de båda samma utveck
lingsgrupp med tympanonkonturer, som genom båglinjer i dubbel om
gång ha ett uttryck av liksom elastiskt sig öppnande eller slutande, 
liksom bländarekanterna i ett fotografiskt objektiv. Dock är Lok
rume mera avancerad i denna riktning. Om alltså Träkumlaportalen 
ligger c:a 1265 så är Lokrumes traditionella datum 1277 synnerligen 
trovärdigt just för dess sista, gotiska period. Det äldre långhusstadiet 
i Lokrume är då — med antagande av minst 20-årig intervall — se
nast av c:a 12558 och koret enligt samma antagande senast c:a 1235. 
Så ungefär är också saken lagd i Sveriges Kyrkor, Gotland I, 355 
(Lundmark). Märk att koret har parallellskiktat valv, vi stå c:a 

' Kapitalen på denna portal prydas av naturliga flikblad ur vilkas veck 
ett människohuvud blickar fram, ett ovanligt exempel på den från Frankrike, 
Reims, utgående botaniska realismen. Denna är även företrädd i Magdeburg, 
dels i äldre exemplar i koromgången, dels i mittkvadraten som anses färdig 
s e n a s t 1266. Se H a m a n n - R o s e n f e l d , s. 109 och 141. Särskilt bör 
fig. 148, s. 109, jämföras med Sveriges kyrkor, Gotland, I, lig. 393. 
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1235 på tidsgränsen mellan denna äldre teknik och tältvalvet. För 
illustrering se, utom Sveriges Kyrkor, »Kirchen Gotlands», Taf. 33, 
34, 69. 

Hörsne: »1291—1304». 

»Romanskt» torn, kor i unggotik, långhus höggotik: Byggnads
historien i »Die Kirchen Gotlands» är på det sättet riktig, men de 
föregående misstagen gjorde, att jag i anförda arbete trodde mig böra 
lägga Laurentii invigning »1291—1304» till det mindre avancerade go
tiska partiet, koret. Korportalen med dubbel tympanonkontur har en 
viss likhet med Träkumla långhusportal av c:a 1265, men saknar den 
elastiska hållning, som de varandra avlösande kurvorna åstadkomma 
— den visar sig därmed vara ålderdomligare enligt den allmänna 
syn på portalutvecklingen, som tabellen sid. 86 i »Die Kirchen Got
lands» ger och som jag alltjämt håller för i princip riktig. Hörsne kor 
kunde alltså byggts omkr. 1250—60, Hörsne långhus skulle då till
höra tiden c:a 1270—80. Det är möjligt att huvudportalen infogades 
senare. Dess skulptur är betydligt mera avancerad än långhusinte
riörens kapital och konsoler. I varje fall skulle kyrkan kunnat vara 
fullt färdig före utbrottet av kriget 1288, kanske precis 1288, kanske 
ett par tre år dessförinnan, man måste ju vänta i åratal på bisko
parnas Gotlandsresor. Så förklaras att vi i Hörsne icke möter nå
gonting av detta nödtorftiga iordningsställande som kännetecknat 
kyrkorna i Sanda och Västergarn. — Hörsne-korets åldrighet be
styrkes av att där ännu förekommer en i östmuren utsparad nisch 
bakom altaret, liksom i Träkumla kor. — Ett upptecknat årtal, 1239, 
kan gälla tornet. Jag har tvekat mellan detta och koret och kan 
tyvärr icke här utan uppmätningar och annat jämförelsematerial 
gå in på en ordnad bevisföring. Är det tornet som uppteckningen i 
Taxuslistan avser, så skulle Hörsne byggnadsperioder vara följan
de: I : tornet 1239, I I : koret omkr. 1255, I I I : långhuset utan por
tal omkr. 1270, IV: huvudportalen kort före 1288. — Illustrering: 
se »Kirchen Gotlands», Taf. 18, 35, 111, 113. 

Stenkyrka: »1255». 

Perioderna I och II i »Die Kirchen Gotlands» avse en endast i in
murade rester skönjbar äldre kyrka. Per. III är nuvarande kor, helt 
rundbågigt byggt. Per. IV nuvarande långhuset, också med rund-
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Fig. 3. 
Schematiska skisser av takstolar å korloftet i Stenkyrka. 

a) Plan visande de åtta takstolarnas bas; längst i öster ovanför det låga absidvalvet är plats 
för hela bindare, likaså i väster tätt intill triumfröstet; eljest finnas endast sulor, vilkas mot 
valvmitten alltmer förminskade längd lämnar möjlighet för valvet att växa upp. b) Kom
plett takstol, c) Reducerad form, där högbenen försvunnit och snedsträvan utgår från en 
punkt rätt nära murytterkanten för att ge plats åt valvet, d) Detalj av fjärde takstolen från 
väster visande hur takstolsfoten här förminskats något genom bilning, pä grund av att 
valvtypen tar större plats än ursprungligen beräknat, e) Tredje takstolen från väster, där 

säväl snedsträva som sula blivit stympade för att giva piats åt det anspråksfulla valvet. 

bågiga öppningar i fasaderna och i valvkonstruktionerna, men med 
spetsig triumfbåge. Per. V är tornet, där rundbågar omväxla 
med spetsbågar i muröppningarna. 

Felaktigt lägges i »Die Kirchen Gotlands» 1255 till koret, natur
ligtvis ytterst beroende på misstaget med Träkumla. 

Jämföra vi Stenkyrka kor med Lokrume kor, så visa sig porta
lerna ha en viss likhet. Men Lokrumes har ett mot yngre tid visande 
element, en »droppe», medan Stenkyrkokoret redan genom sin plan 
ter sig avgjort ålderdomligare. Lokrume II är under visst antagande 
senast av c:a 1235. Stenkyrka kor vore alltså äldre än c:a 1235. 
Ä andra sidan är korvalvet av tälttyp och skulle alltså ligga 1235— 
40 eller senare, enligt vår erfarenhet från Domkyrkokoret i Visby. 
Men detta är endast en skenbar motsägelse. 

I analysen av koret är en sak förbigången av mig, både i »Die 
Kirchen Gotlands» och Sveriges Kyrkor, nämligen en redogörelse för 
takstolarnas beskaffenhet. Det var rätt svårt att göra en dylik redogö-
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reise 1911 och 1914. Först nu efter att ha klättrat igenom Gotlands 
samtliga kyrkors takkonstruktioner och upprepade gånger jämfört de
ras speciella byggnadshistoria inbördes, förstår jag vad Stenkyrkoko
rets loft har att säga om sig självt. Det visar sig att takstolarna här äro 
ursprungliga och att de byggts med tanke på att ett valv skulle få 
rum under dessa, men i c k e d e t n u b e f i n t l i g a v a l v e t . Man 
tänkte sig en annan typ med mera vågrätt löpande hjässlinjer. När 
valven slutligen slogos lät man sticket bli så brant att en av tak
stolens snedsträvor måste kapas, för att valvet skulle få rum. Detta 
tvingar mig att anta en intervall mellan korets uppförande och kor
valvets murande och tillåter oss att anse koret byggt icke endast före 
c:a 1235 utan även före 1230, ja, med hänsyn till dess ålderdomliga 
planform med djup, i muren utsparad absid med trånga fönster är 
t. o. m. en ännu äldre datering helt naturlig och det kan icke anses 
överdrivet att skriva »omkr. 1220». Det putsade väströstet på koret 
visar att dettas självständiga existens, tålamodigt avvaktande ett nytt 
långhus i samma skala, räckt ett avsevärt tidsrum, trol. minst omkr. 
20 år. Långhuset, »Die Kirchen Gotlands» per. IV, ligger då omkr. 
1240. Här är ingen anledning att anse valven sekundära. Taksto
larna, ursprungliga, lämna full plats åt valven, vilka tillsammans 
med mittkolonn och kragstenar utgöra ett enhetligt ursprungligt tak
system. Det är tältvalv, lika korets. Tydligtvis ha korets valv slagits 
samtidigt med långhusets, sedan man vidgat triumfbågen. 

Det är med hänsyn till Domkyrkans brudportalskedes valv, av oss 
antagna till omkr. 1235—40, fullt naturligt att förlägga denna bygg
nadsperiod i Stenkyrka till omkr. 1240. 

Efter detta betydande byggnadsföretag måste omkr. 20 år tänkas 
förflyta innan tornbygget tages upp och avslutas. Därmed stå vi 
helt nära till kyrkans dokumentariska invigningsdatum 1255. 

Skulle vi räknat fel här — skulle kanske efter korbygget c:a 1220 
35 år förflutit innan långhuset blev uppmurat och alltså invignings-
uppgiften tillämplig på detta? Däri ligga två orimligheter: l:o att 35 
år skulle ligga mellan två byggen av så starkt enhetligt tycke, 2:o att 
tornet då skulle skjutas fram åtminstone till c:a 1275, ett torn med 
rundbågiga loggior och rundbågiga ljudgluggar (jämte spetsbågiga) 
vid en tid, då, såsom Lokrume torn visat oss, spetsbågen var accep
terad. Vi stanna alltså vid det sagda: Stenkyrka kor c:a 1220, lång
hus - j - korets valv c:a 1240, torn 1255. För illustrering se »Kirchen 
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Gotlands», Taf. 36, 37, 38, 99, s. 223—225, samt Sveriges kyrkor. 
Gotland I och skisserna här ovan fig. 3. 

* 

Det kan förefalla oförsiktigt att på detta sätt, med stödpunkter i 
små landskyrkors knapphändigt dokumentariska data, som var för 
sig kräva en för otaliga misstag utsatt tolkning, bygga upp en krono
logi med anspråk på normativ giltighet för hela Gotland och därmed 
besläktade andra företeelser. 

Men klandraren bör betänka att hela öns kyrkliga arkitektur i 
landssocknarna från omkr. 1200—1350 är bibehållen och till stor 
del även i staden, att alla monument ligga varandra geografiskt så 
nära och förhållandena i övrigt varit sådana att allt som skedde 
måste varit känt av alla. Ingenting kan ha skett utan att öva intryck 
på omgivningen. Företeelserna måste alltså kunna ordnas som bi
tarna i ett puzzle-spel och den sålunda vunna helhetsbilden utgör i 
sig själv genom sitt organiska utseende ett tecken på arbetets rik
tighet. Naturligtvis kunna fel göras i analysen av byggnaderna och 
det vore idealiskt riktigt att först göra i ordning utförliga monogra
fier med detaljmätningar av varje kyrka. Men å andra sidan är det 
icke möjligt att se och förstå allt i det enskilda monumentet, om man 
Icke ledes av en viss uppfattning av helheten. En dylik helhetsyn 
föreligger i mitt första arbete om ön, i »Die Kirchen Gotlands». Den 
har gjort sin nytta, den är nu korrigerad. Det nya åskådningssättet 
kan naturligtvis också ha fel, som i framtiden skola rättas, men det 
är dock lämpligt att lägga upp dagens resultat till beskådande, så
som skett här i form av en kritik över vissa punkter i det gamla. Jag 
hoppas att det nu skrivna skall komma till gagn som en plattform 
för vidare analytiskt arbete å de enskilda monumenten. 

Det som nu särskilt lockar till nya reflexioner i Gotlands kronologi 
är befintligheten av de dateringsdokument vilkas trovärdighet Efraim 
Lundmark i princip hävdat i den ofta citerade artikeln i Fornvän
nen 1925. Det ligger en försåtlig frestelse i denna lista att omedvetet 
låta dess siffror öva inflytande på det byggnadsanalytiska arbetet. 
Jag har försökt att undvika denna frestelse, men endast framtida 
fortsatt arbete på detta fruktbara fält kan avgöra om försöket 
lyckats. 
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ZUSAMMENFASSUNG. 
JOHNNY ROOSVAL: Revision gotländischer Datierungen IV. 

Verf., der in vorausgehenden Artikeln seine in »Steinmeister Gotlands» 
gegebenen Datierungen gotländischer Steinskulptur revidiert hat, unterzieht 
nun seine Arbeit »Die Kirchen Gotlands» derselben Korrektur. Es handelt 
sich hier um die kirchliche Architektur der Insel, besonders die des 13. 
Jahrhunderts, und die älteren Zeitbcstimmungen werden nun um mehrere 
Jahrzehnte zuriickverschoben. In dem Artikel werden 8 Kirchen bchandelt, 
deren dokumentarische Daten. sie zu Stiitzen fiir das Datierungssystem 
machen. In »Kirchen Gotlands» ist die dokumentarische Jahreszahl nicht 
auf diejenige der Bauperioden der betretfenden Kirche bezogen worden, zu 
der sie von Rechts wegen gehört. Es wird dies wie folgt berichtigt. 

Dom zu Wisby öder Marienkirche (die Kirche der Deutschen). Das Ein-
weihungsjahr 1225 gilt fiir den Neubau des Chors, aber ohne Gewölbe. Um 
1250 diirfte der Transsept mit neuen Kapitellen usw. versehen und das Siid-
portal gebaut worden sein. Die Steinskulptur ist verwandt mit der des 
Domchors in Magdeburg. In die Zeit von etwa 1235—40 wird die Bewölbung 
des Chors verlegt, die in der neuen Technik erfolgte, welche der Verf. (in 
»Kirchen Gotlands») Zeltgewölbe genannt und welche später Komstedt (ohne 
Kenntnis der gotländischen) laut Angaben in seiner Arbeit »Gewölbcbau 
Westfalens» in Westtalen beobachtet und als Zwickel-Domikalgewölbe be
zeichnet hat. 

Träkumla: I (Chor ohne Gewölbe) za. 1220; II (Langschiff ohne Sild-
portal) za. 1240; III (Sudportal) za. 1265; IV (Gewölbe des Chors) 1286 
(dokumentarisch). 

Sanda: I (Turm) za. 1240; II (Langschiff, Chor nicht fertig) 1280-er 
Jahre, wahrscheinlich abgebroohen durch den Biirgerkrieg 1288; III spar-
same Vollendung nach dem Kriege, wobei das Langschiftportal aus ökono-
mischen Griinden 1291—1304 (Amtszeit des laut dokumentarischem Zeugnis 
einweihenden Bischofs) nach dem Chor verlegt wurde. 

Västergarn: Das Chor restauriert mit Hilfe von Resten des — wohl 
während des Biirgerkrieges — rasierten Langschiffes 1291—1304. 

Fole: II (Chor usw.) spätestens um 1260, vielleicht schon za. 1240; III 
(Langschiff) 1280 (dokumentarisch). 

Lokrume: II (Chor) za. 1235; III (Langschiff) za. 1255; IV (Hauptportal 
und Turm) (dokumentarisch). 

Hörsne: I (Turm) 1239 (vermutlich); II (Chor) za. 1255; III (Lang
schiff ohne Portal) za. 1270; IV (Portal) unmittelbar vor 1288. Einweihung 
1291—1304. 

Stenkyrka: III (Chor ohne Gewölbe) za. 1220; IV (Langschiff sowie 
Chorgewölbe) za. 1240; V (Turm) 1255 (dokumentarisch). 

Vert. beraerkt, dass fiir diese Revisionen ausser seinen eigenen For
schungen besonders Efraim Lundmarks Studie iiber Gotlands dokumentarische 
Kirchendaten wichtig gewesen sind (siehe diese Zeitschrift 1925, S. 162). 


