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DET STORA BALTESSPANNET I DUNE-SKATTEN 
J.\MTK K\ OMPRÖVNING AV DEN GOTLÄNDSKA TINGSTÄHE-MÄSTARENS 

KRONOLOGI* 

AV 

CARL R. A F U G G L A S 

D
å E n l a r t i tredje delen av »Manuel d'archéologie fran

caise»1 omnämner och avbildar det stora, praktfulla bältes

spänne, som ingår i den beryktade skatten från Dune gård i 

Dalhems socken på Gotland (St. Hist. Mus. inv. 6849:81; 

fig. 1), sker det i sådant sammanhang, att det är rätt uppenbart, 

att han menar det vara ett franskt arbete, alltså ett alster ur den 

konstkrets, som vid dess tillkomsttid — 1200-talet — producerade vad 

som ur konstnärlig synpunkt sett var bäst i Europa. Icke så under

ligt heller: det råder ingen tvekan om, att inte Dune-spännet i sin art 

tillhör det allra förnämsta som blivit tillverkat, i vart fall att döma 

av nu bevarat material.2 »Det kan uden Overdrivelse karakteriseres 

* Vid pass tre månader efter det denna uppsats i tryckfärdigt skick av
lämnats till tidskriftens redaktion, har kommit förf. till banda en av pro
fessor V. C. H a b i c h t , Hannover, publicerad avhandling: Ein Meister-
werk des deutschen Monumcntalstiles in Skandinavien (Jomsburg 1937 [juli-
häftet] , s. 155 ff) behandlande samma ämne som det föreliggande. I flera 
fall sammanfalla våra iakttagelser; även Habicht understryker det magde-
bmgska kvinnobildskapitäiets betydelse för spännet och parallelliserar delta 
senares ryttartigur med analogier ur den sachsiska monumentalkonsten. Häl
ar ej platsen att i detalj diskutera de resultat, vartill han ansett sig hava kom
mit. Så mycket bör blott sägas, att då han — utan motivering — synes från-
kiinna Gotland hola Tingstäde-mästarens verksamhet i och mod att han bo-
tecknar hans stående kvinnostaty som »fraglos» importerad från Slesvig, 
torde var forskare, som närmare sysslat med ämnet, komma att anmäla on 
bestämt avvikande mening. 

1 Le costume (1916) s. 280, avb. fig. 291. 
2 Redan H i l d e b r a n d , Sveriges medeltid I (1879), s. 697, menar, att 

det vore »sannolikt utländskt». 

17 — Fornvännen 1937. 
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Fig l 
Dune-spännet. (Statens Historiska Museum.) Foto ATA. 

som et af Dåtidens sedleste Guldsmedearbejder», ha r N ö r l u n d 3 

nyligen skrivit ; »jeg vil udpege det som Perlen i hele Duneskatten, 

det overstraaler alle de importerede Stykker». Och dock är det med 

stor visshet ett inhemskt gotländskt arbete. Som sådant ha r jag ett 

par gånger påvisat det vara, samtidigt jag at t r ibuerat den plastiska 

modell, efter vilken guldsmeden bör ha arbetat, till den av mig så 

kallade Tingstäde-mästaren, den betydande tysk-gotländska skulptö

ren under 1200-talets andra fjärdedel och vid dess mitt, som inledde 

detta å rhundrades r ika skulpturhis tor ia på ön.4 Men min åsikt i frå

gan framträdde där som ett naket påstående, u tan att j ag hade till

fälle att ingå på någon mera detaljerad bevisning. Det vore förmod

ligen på tiden att så skedde, och det är det, som hä r skall försökas.5 

3 Gotland paa Valdemarstogets tid (Tilskueren 1936, s. 171). 
4 Se mitt arbete Gotlands medeltida träskulptur t. o. m. höggotikens in

brott (1915), s. 260 not 2, samt uppsatsen Guldsmed och modellör (Forn
vännen 1933, s. 193). Jfr häftet: Gotländska silverskatter från Valdemars-
tågets tid (Ur Statens historiska museums samlingar 3,1936, s. 9, 20 [nr 65]). 

5 Även rent typmässigt står spännet, så långt jag kunnat kontrollera, 
lämligen isolerat. Egendomligt nog är det motstycke, man närmast får i 
tankarna, ungerskt, ott jordfynd från Kigyos (Nationalmuseet, Budapest), 
vars rektangulära beslagsdel orneras av en ryttarkamp; men denna är gra
verad, ej plastisk, och hela arbetet stammar först från 1300-talets mitt (se 
K o h l h a u s e n , Gotisches Kunstgewerbe, Geschichte des Kunstgewerbes 
aller Zeiten und Völker utg. av Bossert, V, 1932, s. 391 f.). 
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Några ord först till beskrivning. Spännet, utfört i förgyllt silver, 
består dels av det rektangulära ändbeslaget till en rem, dels en sölja, 
tillsammans av 9,4 cm:s längd (varav rembeslaget 5,8 cm); bredden 
för beslaget — figurernas överskärande huvuden frånsedda — upp
går till 3,1 cm, för söljan till 4,9 cm. Det förra är bildat av två släta, 
sammannitade plåtar, mellan vilka rester av läderremmen kvarsitta. 
Den övre av dessa plåtar är belagd av en skråkantformig, längs sina 
ytterdelar av en strierad tråd omgiven list, på och mot vilken står 
den gjutna figurgrupp, som bildar beslagets dekor: en ungdomlig, 
skägglös, i knäkort rock och mantel klädd ryttare sittande i profil 
på en mot vänster gående häst, hållande tyglarne i sin vänstra hand, 
och vänd mot en framför honom i halvprofil åt höger stående kvinna, 
iförd en i mjuka veck fallande fotsid dräkt (utan mantel) och lyf
tande mot den mötande sin vänstra hand; bakom ryttaren vandrar
en ung man åt vänster, med sin högra hand uppsträckt och med ett 
litet, otydligt föremål i sin vänstra; hela figurgruppen omgives av 
ett runt hästen upprullat akantuslövverk, medan hörnet över kvin
nans ena axel utfylles av en bärliknande knopp, väl betecknande en 
vindruva. Hela scenen avtecknar sig å jour i praktiskt taget genom
förd rundskulptur och med klart blänkande reflexdagrar mot det 
mörkare bottenplanet — ett kontrastförhållande av utmärkt verkan. 
Såväl ryttarens som den mötande kvinnans huvuden överskära ram-
linjen — ytterligare ett plus till den livfullhet, det måleriskt-plastiska 
i modelleringen, som här gör sig så starkt gällande. 

Så söljan, fäst vid remänden medelst två ringformiga byglar och 
också den utförd i nästan helrunt å jour-arbete (fig. 2). Dess främre 
sida är rundad i tre svagt betonade lober, utvändigt konturerade av 
strierade trådar. Den mellersta av dessa, lätt tillbakasluttande, fylles 
av ett par sittande, mot varandra vända figurer:6 till vänster en kvinna 
i mjuktdraperad dräkt, bildande ett system av flytande kurvor från 
hennes vänstra knä till hennes högra fot, till höger en ung man7 i 
halvkort kjortel, i knäfallande ställning, genom vilken hans högra 
underben blottlägges, och stödjande sina båda händer på det upp
satta knät; på var sin sida om gruppen sitter en ängel, en på var 
sidolob. Bakgrunden utgöres av grenverk och bärliknande druvor; 
av dessa senare överskär en vardera vinkeln mellan loberna, medan 

" Deras huvuden stagas på frånsidan av en tvärs över loben lagd stav. 
7 I en skala något större än motfigurens. 
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Fig. 2. 
BOljsn av spännet fig. 1 (förstorad). 

två flankera själva söljfästet. En rörlig nål har utseendet av ett 
ekollon med själva nöten onaturligt långt utdragen ur hålken. 

Vad dekorationen rent motiviskt innebär, kan emellertid råda nå
got tvivel om. H i l d e b r a n d 8 är böjd att i ryttargruppen se Kristi 
intåg i Jerusalem, en åsikt som jag själv,0 ehuru med tvekan, anslutit 
mig till med tanke på söljans båda änglar, som synas leda tankarna 
mot ett religiöst ämne. N ö r l u n d 1 0 däremot — som utgår från den 
rätt plausibla meningen, att spännet tillhört ett bälte, som utgjort en 
brudgåva (brudbälte) — gör gällande, att motiven äro profana, hän
förliga till det chevalereska livet: »cn Ridder til Hest, som modtages 
af sin Dame, paa Späendet Ridderen knselende for Damen, ganske 
vist med Engle udenom». Jag finner numer själv denna tydning — 
som givetvis alltid inställt sig som ett alternativ för var betraktare av 
spännet — mest rimlig; en med vårt spänne ungefär samtida bild som 
den här avbildade (fig. 3), ur Villard de Honnecourts berömda 
teckningsalbum i Bibliotheque Nationale i Paris, återgivande en 
»conversation galante»11 mellan en jaktfalkbärando herre och en 

8 Sveriges medeltid II (1884—1898), s. 393. 
• I mina ovan s. 258, not 4 citerade arbeten. 
10 A. a., s. 172. 
11 H a h n l o s e r , Villard do Honnecourt (1935), pl. 27. Om motivet se 

van Mar i e , Iconographie de Fart profane au Moyen-Age et å la Renais
sance. I. La vie quotidienne (1931), s. 453 ff., jfr K o e c h 1 i n, Les ivoires 
gothiques francais (1924) I, s. 375 ff. 
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Fig. 3. 
»Conversation galante>, teckning av Villard do 

Honnecourt (Bibi. Nationale, Paris). Efter Hahnloser. 

livligt gestikulerande dam, utgör ju verkligen cn upplysande, prak
tiskt taget samtidig parallell till söljans mittgrupp, och ser man en 
koraposition som fig. 4, en miniatyr ur den engelska Luttrell-psal-
taren12 (British Museum) från omkr. 1340 och alltså — ehuru efter 
tillkomståret vid pass hundra år yngre än vårt spänne — tillhörande 
ungefär samma kulturskede som detta, visande en väpnad riddare till 
häst inställd i profil mot bildsidan och med en dam stående framför 
honom räckande honom en hjälm, medan en annan dam håller hans 
sköld, så anar man omedelbart ett motiv-saraband; den något över
drivna gest, den mötande damen på spännereliefen gör, förleder en 
att tänka, att hon verkligen, alldeles som den ena av damerna på 
Luttrell-miniatyren, avsett att med sin lyfta hand räcka honom något, 
en hjälm som där eller något annat — eller rättare att guldsmedens 
förlaga innehöll något sådant, som i guldsmedens egen efterbildning 
fallit bort tack vare reproduktionens för ringa skala eller något 
annat skäl — och att den lilla mansfiguron bakom ryttaren, som 
man helt visst får uppfatta som en page el. dyl., väl kan tänkas lyfta 
sin herres jaktfalk på ena handen; som nyss nämndes, iakttar man 
där ett tyvärr blott flyktigt antytt föremål. Onekligen förbliva de båda 
änglarna på söljan ett crux gent emot hela denna uttydning; med 
fasthållande vid denna får man i vart fall anse, att den utmärkte 
konstnär, som svarat för kompositionen, varit en sämre teologiskt 

The Luttroll Psalter, utg. av Millar (1932), försättspl. och pl. 157. 
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Fig. 4. 
Riddare och damer, miniatyr i Luttrellpsaltaren (British Museum, London.) 

Efter Millar. 

bildad ikonografiker än artist och att han blandat ihop vissa ele
ment, som bort hållits åtskilda. Men sådant är ju tänkbart. 

Tilläggas bör, att ett par plåtar av förgyllt silverbleck med gra
verade akantusrankor på skrafferad botten (fig. 5), som ingå i sam
ma skattefynd som spännet, av allt att döma — bl. a. med hänsyn till 
deras mått — varit beslag just på det bälte, varifrån spännet 
stammar.13 

Fig. 5. 
Beslag frän samma bälte som spännet tig. 1. 

(Statens Historiska Museum.) 
Foto ATA. 

13 Se mitt arb. Gotl. silfversk. s. 21 (nr 66—67). Den oskadade av de 
båda visar en längd av 5,9 cm; för båda uppgår bredden till 3 cm (mot det i 
spännet ingående beslagets 3,1 cm). För deras samband med här ifråga
varande verk talar akantusbladens påfallande krusighet, ett drag som återfin
nes på krucifixets i Barlingbo evangclisttavlor (varom jfr nedan artikel I I ) . 
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J a g ha r i min citerade uppsats i Fornvännen 

1933, s. 193 f., sammanställ t några exempel från 

den nord-europeiska konsthistorien — av de få, 

som med någon säkerhet låta sig belägga — på 

det redan i och för sig sannolika förhållandet, 

att, då en guldsmed i ett mera krävande fall be

hövt en förstklassig modell för ett plastiskt beto

nat arbete, ha r han vänt sig till en bi ldhuggare 

för framställandet av en dylik (till en målare 

däremot givetvis om det gällt ett motsvarande 

uppdrag att utföra i gravyr) . 1 4 J a g h a r också 

ovan antytt, att som mästaren bakom verket i 

fallet Dune-spännet ser j ag den s. k. Tingstäde-

mästaren. 

Tingstätle-mästaren ä r den av mig skapade 

pseudonymen för en plastiker, som tillhör Got

lands förnämsta och utgör, som förut påpekats, 

portalfiguren till dess stolta högmedeltida skulp-

turhistoria,1 5 en pseudonym, som bildats efter den 

mest karakter is t iska — men därför ej konstnär

ligt mest betydande — skulptur, som kan tillskri

vas honom, ett stående kvinnligt helgon — eller 

kanske sna ra re en Maria-bild (utan Kris tus

barn) 1 0 — från Tingstäde kyrka (nu i Gotlands 

fornsal, Visby; fig. 6). Kr ing honom ha r jag, 

denna staty oberäknad, samlat en liten, men 

kvalitativt högtstående grupp, vars förnämsta 

Fig. 6. 
Tingstäde, Gotland. 

Mariabild (?). 
(Gotlands fnrnsal. 

Foto förf. 

14 Jfr ocksä min uppsats Den svenska riksklänunan av är 1436 och dess 
mästare (Numismatiska meddelanden XXVIII [1935], s. 7). 

15 Se mitt arb. Gotl. raodelt. träskulpt., s. 192 ff. 
16 Så som tramhålles av R o o s v a l , Medeltida skulptur i Gotlands forn

sal (1925), s. 36; hans hänvisning till en serie franska sigill frän tiden 
1149—1268, där motivet är klart belagt och som avbildas hos D e m a y , Le 
costume au moyen äge d'aprés les sceaux (1880), fig. 461 ff., har övertygat 
mig om den sannolika riktigheten av denna konjektur. Motivet är dock så 
ytterst ovanligt (se t. ex. K il n s 11 e, Ikonographie der christlichen Kunst I, 
1928, s. 628), att ännu en lätt tvekan vidlåder antagandet. Under alla om
ständigheter bör väl Tingstädebilden ses i samband med uppkomsten av de 
franska stående madonnabilderna i egentlig bemärkelse (jfr s. 272, 
not 46). 
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Fig. 7. 
Visby, Mariakyrkan, Madonna. 
(Gotlands fornsal.) Foto förf. 

representanter äro en madonna från 

Visby Mar iakyrka (domkyrkan; fig. 7) 

och en från Hablingbo (båda i Gotlands 

fornsal) , ett krucifix i Barl ingbo och ett 

annat från en småländsk kyrka , Väs t ra 

Ed (Statens Histor iska Museum). Till 

sitt u r sp rung var han, enligt min me

ning, ej gotlänning, utan en inflyttad 

tysk, en sachsare, visserligen utgången 

u r kretsen av sitt eget lands konstnärer , 

men så gott som helt förfranskad genom 

studier i tidens s tora konstland i väster, 

framför allt i Char t res ; det monument 

inom Tyskland — skapat under intryck 

från s is tnämnda håll — där utgångs

punkten för hans stil framför allt ger 

sig till känna, är Mäter dolorosa i en 

kalvar iegrupp från domen i Fre iberg 

(Altertumsmuseum, Dresden; fig. 8), 

men — icke mindre i sammanhanget be

lysande — vissa fragment av korläkta

ren i samma kyrka , hä r särskil t av in

tresse den staty, som torde föreställa 

drottningen av Saba (fig. 9) ; tyvärr be

finna sig dessa fragment i s tarkt skadat 

skick, vilket väl är orsaken till, att 

de hittills blivit föga observerade.1 7 Vad 

angår tidpunkten för hans uppträdande 

på Gotland ha r jag antagit åren omkr. 

17 Läktarfragmenten äro redan för 30 år sedan publicerade av B r u c k, 
Die Reste vom Lettner in Dora in Froiberg i. Sachsen (Die Denkmalpflege 
1907, s. 73 ff.). Vid den tid, ifrågavarande parti av mitt citerade arbete 
redan var skrivet och gått i tryck, hade jag förbisett denna publicering, 
varför jag blott kunde ingå på diskussion därom i ett tillägg till texten 
(s. 580 f.). Senare hava fragmenten behandlats av G r e i s c h e l , Die säch-
sisch-thiiringisohen Lettner des dreizehnten Jahrhunderts (1914), s. 40 ff., 
samt G o l d s c h m i d t , Die Skulpturen von Froiberg und Wechselburg 
(1924), s. 21 ff.; beteckningen drottningen av Saba liksom för pendanten 
Salomo på de figurer i sviten, som här äro av intresse, upptages även av 
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1240, eller s na r a r e dem närmast dessförinnan; bland de omständig
heter, varpå jag stödde denna och vissa andra dateringar, var den tids-
angivning till 1230-talet, som R o o s v a l den gången (i »Die Kirchen 
Gotlands», 1911)18 åsätt överflyttandet till Gotland av den koloni 
Magdeburg-stenhuggare, vilkas verksamhet vid Visby Mar iakyrka kan 
konstateras, och jag ansåg mig kunna igenkänna spåren av hans 
skolas aktivitet ända långt ned på århundradets senare del. Som äldst 
i raden av hans huvudverk betraktade jag Tiiigstäde-statyn och Hab-
lingbo-madonnan, där jag menade, att minnena av hans f ranska ut
bildning gjorde sig s tarkast gällande, medan jag av vissa skäl ville 
tro, att Visby-madonnan, trots sitt imposanta framträdande, vore nå
got yngre, först från s t rax efter sekelmitten; jag ansåg mig därvidlag 
som ett stödjande moment kunna hänvisa till, att, enligt R o o s v a l,19 

en större ombyggnad av Mar iakyrkan ägt rum omkring 1255. 

Mot denna min framställning ha r emellertid R o o s v a l 2 0 ansett 
sig böra resa vissa invändningar. Utgångspunkten för denna kritik är 
hans förändrade uppfattning rörande data för Mar iakyrkans till- och 
ombyggnader med vad dessa medförde av nya behov av dekorativa 
krafter. I enlighet med den »revision», varmed han underkasta t sina 
äldre t idsbestämningar en ny, delvis dem omgestaltande granskning, 
men som han för den nämnda ky rkans vidkommande först tämligen 
nyligen utförl igare motiverat,21 h a r han förlagt de ombyggnader, 
som jag nyss ovan häntytt på, till perioden närmas t före år 1225 — 
då invigningen av den provisoriskt iordningställda ky rkan ägde rum 
— och sedan till vid pass 1230, då bland annat den ståtliga »Brud-
portalen» tillkom;2 2 de delar av kyrkan , som det för mig varit natur
sistnämnde författare, men, liksom fallet var med mig själv, med en viss 
reservation, medan G r e i s c h e l , a. a., s. 40 not 3, benämner statyn den 
orytreiska sibyllan (och mansbilden en profet). 

18 S. 117, 121, 125. 
18 Die Kirch. Gotl., s. 125. 
20 Medelt. skulpt. i Gotl. forns., s. 34 ff., jfr s a m m e fö r f . Medeltida 

konst i Gotlands fornsal. Vägledning (1925), s. 19 f., och Den gotländska 
ciceronen (1926), s. 29 f. 

21 R o o s v a l , Revision at gotländska dateringar IV (Fornvännen 1934, 
s. 129 ff.); jfr dock tidigare s a m m e förf. , Den gotl. cic, s. 59 t. 

22 Jfr L u n d b e r g , Visby. Kyrkoruinerna och domkyrkan (Svenska forn-
minnesplatser nr 22, 1934), s. 27, 32 ff., 36 (utan antagande av den komplet
terande byggnadsperioden för korets vidkommande, medan däremot lång
husets ombyggnad skulle inträffat först vid århundradets mitt — en upp
fattning närmast sammanfallande med Roosvals äldre). 
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ligast att sammanstäl la med tillkomsten av den stora Maria-statyn, 

ryckas alltså på detta sätt ett par decennier uppåt i tiden (»till 1225 

eller kort tid därefter»). F ö r Roosval blir hon därmed den äldsta i 

raden av mästarens verk, dock tätt följd av Tingstäde-statyn (omkr. 

i-Ig. s. 
Freiberg. Mäter Dolorosa ur kalvarie-

grupp. (Altertumsmuseum, Dresden.) 
Etter Liibbeke. 

Fig- 9. 
Freiberg. Drottningen av Saba, 
fragment av korläktare. Etter 

Goldschmidt. 

1230)23 samt madonnan i Hablingbo. Tillkomsttiden för Barlingbo-

krucifixet — med vilket krucifixet från Väs t ra Ed direkt samman

hänger — ha r han däremot önskat förlägga först till omkring 1260— 

1266,24 detta av byggnadshis tor iska skäl — den arki tektur , för vilken 
23 Sveriges kyrkor. Gotland I, s. 161: »omkring 1240». 
24 Så i Medelt. skulpt. i Gotl. forns., s. 34; i Gotl. cic, s. 81, däremot: 

»c: a 1250». 
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det synes vara skapat, anser han hava tillkommit först vid nämnda 

epok25 — för att dock senare 2 0 s tanna för 1200-talets 2:a fjärdedel 

för uppförandet av här ifrågakommande byggnadspart in och preci

sera krucifixets tillblivelse till omkring 1240. Min bestämning av 

mästarens stil och dess källor beröres däremot icke av Roosvals kri

tik, även om han ha r ett och annat att kompletterande foga därtill 

—• en sak vartill jag s t rax nedan skall återkomma. 

Till ovanstående har j ag för egen del blott att anmärka så mycket, 

att en datering till omkring 1240 av krucifixet ej kommer i strid med 

den åsikt, j ag själv uttalat,27 och att jag alltid varit medveten om, 

att ordningsföljden de hä r i frågavarande arbetena emellan måste 

vara vansklig att säkert fixera. H a r jag, som sagt, velat betrakta 

Tingstäde- och Hablingbo-statyerna som de äldsta i sviten, på grund 

av att i mina ögon vittnesbörden av mästarens ut ländska skolning 

där särskil t tyckts mig påtagliga, och velat tänka mig, att en viss 

förhårdning i draperi l injerna hos Visby-madonnan, som jag, då jag 

jämförde den med de båda andra statyerna, trott mig kunnat konsta

tera där, skulle bero på en viss influens från hans samtidigt med 

och kort efter honom verksamme, men stilistiskt på annat sätt inrik

tade lärjunge Hejnuin-mästaren,2 8 så ha r jag varit väl medveten om 

det tämligen villkorliga i hela denna bestämning och ej varit blind 

för, hurusom Visby-madonnans utomordentligt skönbildade huvud — 

25 Jfr dock s a m m e förf . , Den gotl. cic, s. 80: »Det hela synes er
hållit sin slutgiltiga form på 1250- till 70-talen.» (Ännu yngre data i Die 
Kirch. Gotl., s. 207.) 

26 Sv. kyrkor. Gotl. I, s. 479, 487. (Avsnittet signerat av E. Lundmark, 
men uppenbarligen följande av Roosval givna direktiv.) 

27 Se Gotl. medelt. träsk., s. 275, vartill även hänvisas för det närmast 
följande. 

28 Även rörande dennes kronologi har R o o s v a l , Medelt. skulpt. i Gotl. 
forns., s. 40, 41, en från mig något avvikande uppfattning, vilken det emel
lertid icke är av nöden att här diskutera. — Här skall heller oj ordas om 
den eventualitet, som blivit aktuell gonom Goldschmidts nedan refererade 
nya studier angående Freiberg- och Wechselburg-skulpturon, nämligen huru
vida Ilejnum-mästaren verkligen i tiden föregår Tingstäde-mästaren eller för
hållandet är ett motsatt; don kalla, varur den senare öst, synes — som av 
det följande skall framgå — f a k t i s k t vara yngre än den, som den förre 
för sin stilbildning begagnat. I betraktande av en dol omständigheter tror 
jag emellertid själv knappast, att tidsföljden de båda skulptörerna emellan 
boröres av vad som ådagalagts för de tyska förebildernas vidkommande. 
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av otvivelaktigt fransk inspiration2 9 — eller ett drag som de båda 

om kontinental katedralskulptur er inrande odjuren under hennes 

fötter30 kunde som indicier pekande i viss r iktning kompensera de 

moment, jag gent emot dem stannat för, och kunde ut läggas i motsatt 

bemärkelse mot den, j ag fann som den i vart fall natur l igaste ; hä r 

kan jag också e rkänna , att ett annat foto efter originalet än det, jag 

hade framför mig vid behandlingen av Visby-statyn, skulle — så som 

jag senare funnit — kunnat i viss mån förändrat min uppfattning om 

dess karaktär . 3 1 Det är alltså ej u r denna synpunkt, jag kan tveka 

inför Roosvals tidsantagandon. H a r j ag något att invända, gäller det 

den av honom åvägabragta konfusionen av de stilistiska härlednings-

linjer, jag dragit upp i min behandling, och bristen på fixa hållpunk

ter i den kritik, som gäller dem. De hänvisningar till vissa sigill, 

29 Jfr nedan s. 272. 
30 Se Gotl. medelt. träsk. s. 255 t. Märk för detta motivs upphov inom 

fransk monumentalkonst C o r n e l l , Spridda studier från utställningens [i 
Härnösand] avdelning för medeltida träskulptur (Utställningen av kyrklig 
konst i Hernösand 1912, Studier, 1914, s. 65 f., jfr s a m m e f ö r f., Norr
lands kyrkliga konst under medeltiden, 1918, s. 160.) 

31 En smula betänksam är jag visserligen allt fort inför det moment, som 
jag i mitt anf. arb., s. 234, 254 f., berört, nämligen bambinons frontalitet i 
Visbygruppen, långt striktare iakttagen och av ålderdomlig art än don, man 
iakttager hos Ilablingbo-bilden med dess större rörlighet, mera erinrande 
om fransk-gotisk stilupptatlning. Så starkt frontalt är barnet varken hos 
madonnan i den strax nedan nämnda Froiborg-portalens tympanon eller 
hos en besläktad madonna av trä i Liebfrauenkircbo i Halberstadt (varom 
se anf. arb., s. 218 not 1), möjligen ett ungdomsarbete av portalskulptören 
(enligt G o l d s c h m i d t , Die Skulpt. von Freib. und Wechselb., s. 17 och 
P i n d e r : Die Kunst der deutschen Kaiserzeit bis zum Ende der stauischen 
Klassik, 1935, s. 345), ja, ej ens hos en madonnabild av silver på ett lec-
tionariumband i Nicolaikyrkan i Höxter (Die Bau- und Kunstdenkmäler 
von Westfalen. Kr. Höxter, 1914, pl. 67, B r a u n , Moisterwerke der deut
schen Goldschmicdekunst der vorgotischen Zeit, II, 1922, pl. 64), som jag 
för min del ville betrakta som de båda andras närmaste föregångare. Man 
frågar sig, om det är tänkbart, att en konstnär, som kommer direkt utifrån 
mod intryck av mönster som dessa, senare omedelbart skulle övergivit dem 
för äldre, dock för att längre fram återupptaga dem; i ett kronologiskt 
schema, som framflyttade Visby-madonnan till ett senare årsstrcck därinom, 
skulle i vart fall förhållandet kunna förklaras genom antagandet av en in
sular, ålderdomlig smakriktnings seger över nykomlingens djärva nymodig
heter. Men hela spörsmålet rör sig med så pass osäkra faktorer, att jag 
ålminstone oj för ögonblicket önskar urgora dot sagda. 
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han gör för att stödja sin tes om förefintligheten av tillräckliga 

förutsät tningar för en datering av Visby-madonnan redan till 1225 

— eller t. o. m. åren s t rax dessförinnan — kan jag omöjligt e rkänna 

som ägande mycket ta lan; det är ju ej frågan hä r om förekomsten i 

F r a n k r i k e och annorstädes av den skönlinjiga, byzantiskt inspire

rade och mer eller mindre västerländskt monumentaliserade stilen i 

allmänhet — åtminstone i F r a n k r i k e går den ju rät t långt tillbaka 

i 1100-talet, redan före det nya å rhundrade ts början näs tan driven 

till excess (Senlis) — utan den begränsade fas därav, som bör be

stämmas så : tidig fransk 1200-talsstil u p p t a g e n o c h b e 

a r b e t a d a v s a c h s i s k a s k u l p t ö r e r . Det blir alltså data 

för jämförbara sachsiska arbeten, som böra vara utslagsgivande. 

Kalvariegruppen från Freiberg 3 2 och de därmed sammanhängande 

figurfragmenten u r dess förstörda »Lettner», som j ag ovan fram

höll som grundläggande för förståelsen av vår mästares stil, hava 

visserligen av B a c h e m33 daterats till en så pass tidig epok som 

1220—1225, en uppfattning, vartill jag själv, må vara med tvekan, 

tidigare anslutit mig34 och som Roosval även synes göra till sin. 

Men frånsett att Bachems meningar ofta nog te sig tämligen disku

tabla och att han på ett helt oacceptabelt sätt uppfattat Freiberg-

arbetet som ett verk av den store mästaren till »Gyllene porten» i 

Fre iberg och Wechselburg-skulpturen, må vara äldre än dessa,35 bör 

framhållas, att, så som redan W o 11 e r s36 framkastat och även 

G r e i s c h e l37 hypotetiskt antar , den s is tnämnda skulpturen, trots 

dess framskridnare formmognad, kronologiskt måste anses f ö r e g å 

32 Jag inskjuter här, att jag icke längre (som i Gotl. medelt. träsk., s. 
214 f.) i likhet med B a c b e m, Sächsische Plastik vom friihen Mittel
alter bis nach Mitte des 13. Jahrhunderts (1908), s. 34, 53 anser det nöd
vändigt för att förklara vissa från gruppens övriga figurer avvikande drag i 
Maria-bildens stil att antaga, att sistnämnda bild är av on annan hand än 
de båda andra figurerna. Jag hänvisar i detta hänseende till G o l d 
s c h m i d t , Die Skulpt. von Freib. und Wechselb., s. 21 f. 

33 A. a., s. 40 f. 
34 Se Gotl. medelt. träsk., s. 211, not 9 till föreg. sida. 
35 Se gentemot Bachem särskilt G r e i s c h e l , Die sächs.-thur. Lettner, 

s. 45 f. 
36 Beiträge zur Geschichte der Skulptur im Halberstädtor Dom (1911), 

s. 49. 
37 A. a., s. 45 f. 
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Freiberg-kalvariet . G o l d s c h m i d t 3 8 h a r sedan med stor klarhet 

utvecklat saken, och då såväl »Gyllene porten» i Fre iberg som 

de något senare än denna portal tillkomna Wechselburg-verken 

själva ej kunna föras högre upp i tiden än 1230-talet, varom numer 

samtliga författare i ämnet, så långt jag kunnat konstatera, äro 

eniga,30 ä r det uppenbart , om man vidhåller uppfattningen om bety

delsen av den skolriktning, som exemplifieras av Freiberg »Lettnern», 

för vår Tingstäde-mästare — vilket också ej bestritts — att denne 

sistnämnda ej gä rna kunnat uppträda på Gotland i så god tid, att 

hans stora Visby-madonna stått färdig till invigning 1225, utan 

t i d i g a s t under det följande decenniets första år, sna ras t ännu 

något senare — alltså ungefär vid den tidpunkt, jag tidigare varit 

böjd att förmoda40 — även medgivet att detta hans uppträdande på 

ön ej orubbligt behöver fastlåsas med just det år, då hans sti lr iktning 

låter dokumentera sig i moderlandet självt. 

38 Die Skulpt. v. Freib. und Wechselb., s. 22. (Tidigare — i sina Studien 
zur Geschichte der sächsischen Skulptur in der Ubergangszeit vom roma
nischen zum gotischen Stil [kap. Die Freiberger Goldene Pforte, Jahrbuch 
der königlich proussischen Kunstsammlungon 1902, s. 27] — har Goldschmidt 
ej uppehållit någon bestämd kronologisk åtskillnad de båda läktarenscmb-
lorna emellan.) Som Goldschmidt även P a n o f s k y , rec. av Goldschmidts 
förstnämnda arbete, Jahrbuch der Kunstwissensehaft 1924—1925, s. 247 t. 
(Uppenbarligen beror det på ett tryckfel, då L ii t h g e n, Romanische Plastik 
in Deutschland, 1923, s. 147, anger det — som det framträder helt oför
klarliga — datum för Freiberg-gruppen: »um 1200»). 

39 Enligt G o l d s c h m i d t , Die Skulpt. von Freib. und Wechselb., s. 24, 
ligger datum för »Gyllene porton» omkr. år 1230, varvid han övergivit sin 
tidigare (i Jahrb. d. Kgl. preuss. Kunstsamral. 1902, s. 31 f., och 1915, s. 
148) till år 1225 och därefter gående datering, men också detta yngre datum 
synes P a n o f s k y , Jahrb. f. Kunstwissensch. 1924, s. 247, »ein klein wenig 
friih». Härmed sammanfalla i stort sett data hos övriga författare i ämnet, 
ehuru dessa, då de ej fattat i sikte den kronologiska differensen mellan 
portal- och Wechselburg-plastiken, sammanföra dem till en gemensam grupp 
eller sätta den förra efter den senare; så tidsätter B a c h e m , Sächs. Plastik, 
s. 48, 83, 94, 95, Wechselburg-ensemblen till 1230—1235, portalen till 1235— 
1245, P a n o f s k y , Die deutsche Plastik s. 106 anser portalen ej avslutad 
före 1235 eller därefter, L ii t h g e n, Rom. Plastik, s. 149, 166, nämner för 
dennas del mera obestämt 1200-talets 2:a fjärdedel, för Wechselburgläktaren 
1230—1235 o. s. v. Jfr också t. ex. B a u m, Die Malerei und Plastik des 
Mittelalters II. Deutschland, Frankreich und Britannien (1930), s. 323, 325. 

40 Gotl. medelt. träsk, s. 274 f., 277 f. 



D E T S T O R A B Ä L T E S S P A S S E T I D U S E - S K A T T E S 271 

Detta stämmer också gott med hänsyn tagen till de franska, när
mare bestämt framför allt chartreska element, som ingå i hans konst 
liksom i hans tyska yrkesbroders, mästarens till Freiberg-»Lettnern»; 
hos denne sistnämnda göra de sig t. o. m. ännu starkare gällande än 
hos »Gyllene port»- och Wechselburg-mästarne trots hans ovan an
tydda relativa ålderdomlighet i uppfattningen i jämförelse med de 
senare.41 Den praktiskt taget totala frånvaron i hans verk — liksom i 
Tingstäde-mästarens •— av den gammal-sachsiska »knittrigheten» i 
draperilinjernas förlopp, som så starkt karakteriserar dessa senare, 
ersatt som den är av fransk unggotisk skönlinjighet, talar här vid lag 
sitt tydliga språk; jag frånser likväl då vad jag yttrat om det antag
liga i ett samband mellan Tingstädemästarens sittande statyer och vissa 
av de små figurerna i Chartres-förhallarnas arkivolter, delar av den 
franska katedralen, som, enligt de tidsberäkningar som föreligga i 
nyare arbeten rörande den äldre franska monumentalplastiken, ej till
kommit förrän under 1200-talets 2 :a fjärdedel, ja kanske snarast fram
emot dess mitt42; jag erkänner, att det förmodade sambandet ej är 
så ovillkorligt påtagligt, att man äger rätt trycka därpå. Men då det 
av vissa tecken att döma synes vara uppenbart nog, att Freiberg- och 
Tingstädemästarna i vart fall känt och intresserat sig för den mästare 
i Chartres, som V ö g e43 benämnt »kungahuvudenas mästare», sten-
huggarhyttans egentlige modernist och producerande sig på norra 
förhallen, vars begynnelsedatum ej ligger före, snarare något efter 
ingången av århundradets 2:a fjärdedel och vilken, som nyss nämn
des, till sina övre delar knappast hunnit avslutas före vid pass 
125044 — det framgår just av de ovannämnda fragmentariska bil
derna från Freiberg-läktaren, särskilt den s. k. drottningen av Saba, 
vilken, som jag ovan antydde, måste anses särskilt betydelsefull, då 
det gäller analysen av det stilistiska stamträdet för deras mästare, 

41 Se G r e i s c h e l , Die sächs.-thiir. Lettner, s. 43 ff., G o l d s c h m i d t , 
Die Skulpt. von Freib. und Wechselb., s. 22. 

42 Au b e r t , Die gotische Plastik Frankreichs 1140—1225 (1929), s. 110, 
V i t r y , Dio gotische Plastik Frankreichs 1226—1270 (s. &.), s. 18. 

43 Dio Bahnbrecher des Naturstudiums um 1200 (Zeitschrift fiir bildende 
Kunst 1913—1914, s. 201 ff.). 

44 Enligt de ovan not 42 angivna källorna. Även V ö g e (a. a., s. 197) 
synes ej — trots sin polemik mot ett allt för sent tidssättande — räkna med 
ett väsentligt äldre årtal. 
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Tingstäde-skulptörens närmaste kamra t i ledet45 — och då vidare den 

staty i Amiens-ensemblen, den heliga Ulpha, som jag förmodat icke 

varit obekant för denne senare,4 0 icke blott tillhör en anläggning, 

vars grundläggningsår ej går högre upp i tiden än den nämnda 

Chartres-förhallen,4 7 utan äger sina närmaste stilfränder i Char t res 

just i denna hall (Modestia48, drottningen av Saba, den senare ett 

verk av »kungahuvudenas mästare» själv4 9), då så är, kan man ej 

s luta till annat, än att Freiberg- läktarens skulptör upplevt s ina fran

ska lä roår tidigast åren omkr. å r 1230, och sna ra re efter än före 

detta årtal , den tidpunkt då de bildsviter, som lockat honom, troligen 

först nått den grad av fulländning, att de ägnat sig för ett studium. 

Läggs det ena till det andra , finner j ag det tämligen uppenbart , att 

Maria-kyrkan i Visby länge nog efter sin vigning 1225 fått vänta 

på sin s tora staty, vid pass eller uppåt 10 år . Förs t då bör jar alltså, 

enligt min mening, Tingstäde-mästarens produktion på Gotland. H u r 

långt fram i tiden denna sedan sträckt sig, låter jag vara osagt; icke 

mera omfattande än den synes varit, h a r den väl i vart fall ej s träckt 

sig över det följande årtiondet, 1240-talet. 

Däremot förefaller mig fortfarande högst plausibelt, att uppslaget 

till s ta tyns anskaffande utgick från den krets ornamentsbildhuggare, 

som medverkat till utsmyckningen av Mar iakyrkans kor och detta 

ännu till omkr. å r 1230, då, som vi hörde, koret först skall stått i sitt 

definitiva skick: sachsare, som tidigare tillhört s tenhuggarhyt tan 

vid Magdeburgs domkyrka 5 0 och kunnat — ehuru själva inga figur-
45 Se Gotl. medelt. träsk., s. 580 f. 
" Gotl. medelt. träsk., s. 252. — Tilläggas bör, att, om man — som jag 

finner ofrånkomligt — antar att Tingstäde-statyns ikonografi är avhängig 
av uppkomsten av de stående madonnorna i Frankrike, är det äldsta säkra 
exemplet på en sådan madonna i monumontalkonsten att söka på en av den 
stora Amiens-portalcns trymåer. 

47 D u r a n d , Monographie la 1'église Notre-Dame, cathédrale d'Amiens 
(1901—1903), I, s. 32, 299. Så också V i t r y , a. a., s. 22. 

48 Märk likheten i fråga om huvudform och ansiktsläggning även mel
lan denna staty och Visby-madonnan! 

49 V ö g e, a. a., s. 209. Modestia-statyn, liksom Ulpha i Amiens, stå sti
listiskt på ett äldre stilstadium än det, »kungahuvudenas mästare» represen
terar (jfr mitt anf. arb., s. 580, där detta förhållande dock kanske är något 
för kraftigt understruket); deras data rubbas dock ej därav. 

50 Om detta förhållande se R o o s v a l , Die Kirchen Gotl., s. 121, s a m m e 
förf. , Fornv. 1934, s. 130, R o m d a h l , Linköpings domkyrka 1232—1498 
(1932), s. 38 ff. 
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skulptörer, a l l ra minst i monumentalformat — leda bl ickarna ned till 

den lokalt ej särdeles fjärrbelägna del av kontinenten, där pä grund 

av ett flertal orsaker — uppblomstrandet av transi tohandeln Lii

beck—Italien, utvecklingen av Erzgebirges bergverk o. s. v.51 — 

det »monumentala sinnelaget» inom den tyska folkstammen på ett 

alldeles särskil t sätt hade tillfälle att komma till ut tryck och den 

stora konsten, som samtidigt ingenstädes a n n a r s på germansk botten, 

fann möjligheter för trivsel; u tan en dylik anvisning ä r det långt 

ifrån säkert , att man på Gotland funnit vägarna jus t dit och däri

från inlett den värdefullaste ström från kontinentens gryende gotik, 

som i betraktande av geografiska och andra l ikartade skäl annar s blott 

med en viss svårighet varit möjlig att få att flyta mot norr , och detta 

tidigare än — så vitt nu kan dömas — på något annat håll i vårt 

land. Det är detta icke betydelselösa faktum, som kan motivera den 

strid om påvens skägg, som ovanstående diskussion kan te sig lik 

i betraktande av de korta tidsdifferenser, den ha r gällt.52 

51 Se L i i b b e k e , Die Plastik des deutschen Mittelalters (1923), I, s. 63. 
52 Sedan ovanstående skrivits, har förf. haft tillfredsställelsen att av 

prof. Roosval erfara, att han numer anser sig kunna ansluta sig till 
grundtankarna i här framlagda undersökning rörande Tingstäde-mästarens 
kronologi. (Forts.) 

Z U S A M M E N F A S S U N G 
CARL R. A F UGGLAS: Die grosse Görlelspange in dem Schatz-

fund von Dune nebst erneuter Priifung der Chronologie des 
gotländischen Meisters von Tingstäde. (Erster Artikel.)1 

Ein grosser, prachtvollor Beschlag zu einer Spange aus dem 13. Jahr
hundert, gehörig zu dem bekannten grossen Schatzfund von Dune auf Got
land (jetzt im Staatlichen Historischen Museum, Stockholm), hat seit 
länge dio Aufmorksarakoit der Fachwelt auf sich gezogen und ist als 
»eine der edelsten Goldschmiedearboiten joner Zoit» bezeichnet wordon 
( N ö r l u n d , Tilskueron 1936). Verf. hat sich bei einigen friihoron Ge-
legenheiten (Lit. S. 258 Anm. 4) mit der Spange beschäftigt und bemerkt, 
dass sie als eine einheimisch-gotländische Arbeit zu betrachton ist, und 
dass das Vorbild, nach wolchera der Goldschmiod gearbeitet hat, ein Werk 
des sog. Tingstäder Meisters sein muss, eines deutsch-gotländischon Bild-

1 Etwa drei Monate, nachdom dieser Aufsatz zum Druck eingeliofert 
worden, ist eine denselben Gegenstand behandelnde, von Professor V. C. 
H a b i c h t verfasste Abhandlung: Ein Meisterwerk des deutschen Monu-
mentalstiles in Skandinavien (Jomsburg 1937, Juliheft, S. 155 ff.) zu 
meiner Kenntnis gekommen. Ich habe sie in mciner Arbeit nicht beriick-
sichtigen können. Nur soviel sei hier bemerkt, dass die dort geäusserten 
Ansichten in mehreren Fallen mit meinen eigenen uberoinstimmen, in 
anderen — in gewissen Hinsichten entscheidenden — Fallen dagegen nicht. 

18 — Fornvännen 1937. 
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bauers, dessen Wirksamkeit in das zweite Viertel des betreffendon Jahr
hunderts fällt. Der vörlicgondo Aufsatz bozwockt, fiir dio frUher ohne 
nähoro Begriindung aufgostellten Bohauptungen Stutzen beizubringon. 

Dio Spange (L. 9,4 cm; Abb. 1—2), aus vergoldotem Silber in höhem, 
in durchbrochener Arboit ausgofiibrtom Relief, ist mit einer Figuron-
gruppo geschmiickt, bestehend aas oinom nnch links reitendon Mann, den 
eine Frau mit orhobenora Arm griisst, und dem ein Soldat o. dgl. folgt; 
um das Pferd schlingt sich eine Akanthusranke; auf der Schnalle sieht 
man einen sitzonden Mann und eino Frau. Zwei Engol, die ihnon zur 
Seito stehen, haben dazu Anlass gegobon, dass man der Komposition 
oine religiöse Bedeutung beigelogt hat (Jesu Einzug in Jerusalem); 
allom nach zu urteilen, handelt es sich hier aber um Motive aus dem 
chevalercskon Loben (man vergleicho Abb. 3 und 4). Zu dorasolbon Gtirtel 
wie die Spange gehören zwei mit gravierten Akanthusranken geschmiickto 
Beschläge (Abb. 5). 

Nach meiner Darstellung in der Arbeit »Gotlands medeltida träskulptur 
till och mod höggotikons inbrott» (1918), S. 192 ff. ist »der Meister von 
Tingstäde», der Eröffner der bcmerkonswerten Periode gotischer Plastik 
auf Gotland, ein von Deutschland her ubcrgesiodelter, in seiner neuen 
Ileiraat völlig akklimatisiertor Kiinstler (siolie z. B. Abb. 6 und 7). Die 
nächste Quelle ftir den Stil des Bildhauers wäre in der Lettncrskulptur 
(mit der Kalvariongruppe) im Dom zu Freiberg in Sachsen (Abb. 8 und 9) 
zu suchen, doren Meister seinersoits tiefe Pjindrilcko von dor französischen 
Kunst ber erhalten hat, vor allom von don Querschiffsportalen des Domes 
in Chartres, auch von deren Vorhallen. Sein Auftreten auf Gotland wäre 
demzufolge in die Zoit um 1240 herum odör kurz vorher zu sotzon, wrobei 
ich auf den Kontakt mit dom sächsischen Kunstgebiet (Magdeburg) hin-
weisen zu miissen glaubte, der in der dekorativen Ausschmuckung der 
Wisbyer Marienkirche festgestellt werden känn, wolch letztere von 
R o o s v a l , »Die Kirchen Gotlands» (1911), S. 117, 121, 125 in die 1230or 
Jahro datiert wordon ist. 

Gegen meine Datierung hat indessen später R o o s v a l (Lit. S. 265 
Anm. 20) Einwände erhoben. Er meint, dass der Beginn der gotländischon 
Tätigkeit des Meisters in eine so friiho Zoit gesetzt werden muss, dass 
die Madonna der Wisbyer Marienkirche schon ftir die partielle Ein-
woihung der Kirche im Jahre 1225, die uns urkundlich bekannt ist, fertig 
hat dastchen können; er stiitzt seine Ansicht auf die Daten, die er nun
mehr (Lit. S. 265 Anm. 21) fiir dio Baugeschichte der Kirche ansetzt, 
und die nach ihm zeitlich weiter zurtickliegen, als fruher angenomraon 
wordon ist. Diese Aufstellungon R o o s v a l s haben mich im Hinblick 
auf die grosse Bedeutung des »Tingstäder Meisters» fiir dio Geschichte 
der gesaraten gotländischen Plastik und fiir die Bestimmung der Art und 
Entstohungszeit der Spange von Dune veranlasst, die Frage der stili-
stischen Ausgangspunkto des Tingstäder Meisters und der Datierung der 
— deutschen wie auch französischen — Denkmäler, dio von Bedeutung 
dafur sind, untor Heranziehung der Gesichtspunkte, die neuerdings in 
der Literatur geltend gemacht worden sind (Arbeiten von G r e i s c h e l , 
G o l d s c h m i d t , A u b e r t u. a.), in ihrem ganzen Umfange einer erneu-
ton Priifung zu untorziehon. Das Ergebnis dieser Priifung ist, dass dio von 
Roosval angozogonen Daten usw. mit donen, dio an dem in Frage kom-
racnden Vorgleichsmaterial häften, nicht in Einklang zu bringon sind; die 
Madonna in der Wisbyer Marienkirche känn auf ihrem Platz nicht eher 
gostanden haben als frlihestens etwa 10 Jahro nach dom öbon angogebenen 
Éinwcihungstahr, also um 1235, und die gotländiscbe Tätigkeit des Meisters 
känn demnach durch diese Jahreszahl und etwa die Jahrhundertmitte 
begrenzt werden. — (Ein weiterer Artikel folgt.) 


