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akvarell eller annan form. En rent teknisk reproduktion av färger är i 
sitt teoretiskt fulländade skick ett vanskligt företag också ur den syn
punkten, att det mänskliga ögat stundom opponerar sig mot de resultat, 
som den absoluta objektiviteten åstadkommer. Den lämnar föga rum för 
de individuella, stämningsbetonade raen ingalunda oväsentliga nyanser, 
som växlande ljusförhållanden och skiftande dagrar framkalla och sora 
målarens öga och pensel kunna fånga utan att därför behöva våldföra 
sig på verkligheten, sådan ett normalt öga ser den. Är färgåtergivningen 
en tekniskt perfekt produkt, blir den lätt torr och alltför analyserande 
samt medför en viss risk att tappa bort helhetstonen. Om återgivningen 
däremot — som ännu är fallet — lider av vissa tekniska brister, blir 
den vilseledande och osann. 

Det kan stundom inträffa, att ett skolat öga får en bättre färguppfatt
ning genom en fulländad fotografi i svart-vitt än genom en mer eller 
mindre opålitlig färgbild! Under sådana förhållanden är det tveksamt, 
huruvida man på nuvarande stadium vågar övergå till uppläggandet av 
ett systematiskt och omfattande skioptikonarkiv av färgbilder. Men man 
kan måhända räkna med att inom en nära framtid ha nått så långt, att 
detta önskemål kan förverkligas och förutsättningar samtidigt skapas 
för åstadkommande av kvalitetsbetonade färgkopior i större omfattning. 

Bertil Berthelson 

NÄGRA IAKTTAGELSER VID RENOVERINGEN AV GRÖTLINGBO 
PRÄSTGÅRD 

Under hösten 1940 företogs i Grötlingbo prästgård på Gotland en del 
raoderniseringsarbeten såsom inläggande av värmeledning och isolering 
av murarna mot fukt. På uppdrag av Riksantikvarieämbetet följde förf. 
dessa arbeten och kunde därvid göra vissa iakttagelser och smärre under
sökningar av betydelse för förståelsen av öns profana medeltidsarkitektur. 
Det visade sig nämligen, att avsevärda delar av det medeltida prästhuset 
ingingo i den nuvarande byggnaden. 

Prästgården ligger omedelbart söder om kyrkan med manbyggnadens 
norra sida i gränsen mot kyrkogården. Huset utgöres av en putsad sand
stensbyggnad i två våningar under tegeltak. Huvudfasaden är vänd mot 
söder. Sin nuvarande gestalt synes det i huvudsak ha fått vid en ombygg
nad på 1760-talet. I ett visitationsprotokoll från 17641 omtalas nämligen, 
att församlingarna (Grötlingbo och Fide socknar bildade ett pastorat) 
kommit överens om att uppföra en ny prästgårdsbyggning. Därvid ville 
de så mycket som möjligt begagna sig av den gamla byggnaden, ehuru den 
låg närmare kyrkan än lagen medgav. Oaktat biskopen avrådde därifrån, 
kom ombyggnaden att ske enligt församlingarnas önskan. 

1 Grötlingbo kyrkoarkiv, N: 1, i Visby arkivdepå. 
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Planen är den för 1700-talets prästgårdar normala med ingång mitt på 
främre långsidan till en långsmal förstuga (fig. 1). Mitt fram ligger 
sängkammaren, till höger köket med jungfrukammare och skafferi samt 
till vänster två kamrar. Från förstugan leder en trappa till ovanvåningen, 
som har motsvarande indelning, ehuru den östra delen där upptas av en
dast ett rum, salen. 

Det har länge varit känt, att medeltida partier ingått i byggnaden. Sär
skilt tydligt framträda dessa i den östra delen, där murarna i botten
våningen ha en bredd av icke mindre än 1,20 m. I jungfrukammaren finns 
dessutom ett väggskåp med trifolieformad omfattning av huggen sandsten 
på ursprunglig plats (se planen). 

Ett angeläget önskemål var att nu söka fastställa, i vilken utsträckning 
medeltida murverk blivit bevarat. Genom putsavknackning på husets bak
sida kunde konstateras, att den östra delen till en vånings höjd och mitt
partiet upp till takfoten "härrörde från medeltiden (fig. 2). Detta parti 
var uppfört i ett sammanhang med tydliga förband. Enär mittpartiets 
östra hörn ovanför bottenvåningen var försett med en huggen hörnkedja, 
var det tydligt, att den östra delen till en början måste ha saknat ovan
våning. Det medeltida murverket var synnerligen vårdat med väl tuktade 
sandstensblock lagda i gott kalkbruk i jämna skift av mellan 20 och 30 
cm:s bredd. Alla hörnkedjor ha bestått av huggen sten. Murarna synas 
äldst ha varit slammade. Det yngre murverket karakteriserades av sämre 
stenbehandling och lerblandat bruk. 

Husets östra del omfattade ursprungligen ondast ett rum. I sydöstra 
ooh nordöstra hörnen funnos under putsen valvanfang bevarade, som an-
gåvo, att rummet varit kryssvälvt. Det var tyvärr omöjligt att med sä
kerhet avgöra, om det täckts av ett eller flera valv, men det föreföll san
nolikt, att ett enda valv sträckt sig över hela rummet. Golvet torde äldst 
ha legat c:a 40 cm lägre än det nuvarande och varit belagt med sten
hällar. 

Samtliga mellanväggar i dot inre äro av allt att döma sekundära, vilket 
även torde vara fallet mod förstugans yttermur. Sängkammarens norra 
mur har i gammal tid bilats av på insidan, men är ursprunglig och har 
haft samma brodd som murarna i den östra delen. Det kunde fastställas, 
att ingen ingång från början funnits vare sig på norra eller östra sidan 
och troligen inte heller på sydsidan av köket. 

Genom anteckningar i pastoratets äldsta protokollsbok2 kan bilden av 
prästgården i dess ursprungliga skick kompletteras. År 1698 härjades 
manbyggnaden av en eldsvåda, som gav anledning till en ganska omfat
tande ombyggnad. Den igångsattes först 1717. På grund av den ryska in
vasionen i juli samma år och de efterföljande svåra åren fortskred arbetet 
mycket långsamt, ooh först 1723 var man färdig att lägga tak på huset. 
Vid diskussionen om vilken takbeläggning, som borde komma ifråga, 
framhöll kyrkoherden, att flis voro mindre lämpligt »förty huset var byggt 

* Grötlingbo kyrkoarkiv, K: 1, i Visby arkivdepå. 
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Fig. 2. 
Grötlingbo prästgård. Foto mot söder. De streckade linjerna markera skarvar 

i murverket och begränsa den medeltida delen. 
Grötlingbo parsonage. Photo lacing south. The broken lines mark the joins in the ma-

sonry and indicate the medieval part. 

tvåflyglat och det är omöjligt att det kan bli tätt med flis över det stäl
let, som huset skiljer». 

Huvuddelen av denna »tvåflygladc» byggnad är, såsom framgått av 
undersökningen, ännu bevarad. Vinkolbyggnaden är emellertid fullstän
digt raserad, och dess exakta läge är icke känt. Husets belägenhet ome
delbart invid kyrkogården gör det uteslutet, att den legat på norra sidan. 
Där finns ej heller minsta spår av någon byggnad. Vi äro sålunda hän
visade till att söka den på södra sidan. Mest sannolikt synes vara, att 
den legat i linje mod husets västra gavel mittför den nuvarande för
stugan. Den kan nämligen icke ha varit sammanbyggd med köket, enär 
den då omöjliggjort upptagandet av det södra fönstret därstädes, vilket 
tillkom, medan vinkelbyggnaden ännu fanns kvar.' Dess samhörighet med 
den övriga byggnaden kan icke med full säkerhet bedömas utan utgräv-

8 Vid grävning för rörledning påträffades framför byggnaden en 1,20 
ra bred sandstensmur i riktning norr—söder, vilken väl kan tänkas ha ut
gjort vinkelbyggnadens östra yttermur. Strax väster därom fanns en med 
donna parallell men betydligt tunnare mur, vars funktion och tidsställning 
ännu är osäker. So planen. 
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ning, raen ingenting talar mot, att den tillhört den ursprungliga anlägg
ningen. Mod säkerhet har den endast omfattat on våning.4 

Före branden låg brygghuset i vinkolbyggnaden, men vid ombyggnaden 
förlades köket dit. »Sedan», berättar protokollsbokon, »tog han (raurmäs-
taren) på med det andra, som är dagligc stugan, där tillförne kök varit, 
noderbrytandes det bristfälliga valvet och görandos 3 fönstorhål, norr, 
öster och söder till 2 fönster i bredd; uppsättandes därovanpå en ny 
mur till en gästesal mod 6 fönstorhål, sammaledes norr, öster och söder 
ut, med 2 fönster i brodd.» Det kan efter do företagna undersökningarna 
inte råda något tvivel om att därmed avses den nuvarande byggnadens 
östra del. 

Om mittpartiet äro uppgifterna mera dunkla. Det heter på ett ställe, 
att huset förö branden var en gång till så högt, som det blev efter om
byggnaden. Antagligen bör detta tolkas så, att ytterligare en våning fun
nits övor mittpartiet. Bottenvåningen omfattade förstuga och två kamrar, 
vilka med var sin dörr stodo i förbindelse med förstugan. Kamrarna sam-
manslogos vid ombyggnaden till en s. k. vistkammarc, varvid de båda 
dörrarna mot förstugan igenmurades och en ny dörr mot dagligstugan 
togs upp. Huvudingången har utan tvivel legat i väster. Våningen ovanpå 
innehöll endast ett rum, som kallades skolan. Där sattes upp en plank
vägg, varigenom en förstuga avdelades. Skolan blev därefter benämnd 
salskammaren. Sannolikt är den identisk mod det rum, som i ott präst
gårdsinventarium från 1594 omtalas såsom högstugan. Från nedre förstu
gan till skolan förde »en svart och ful» trappa av sten, möjligen en in
byggd murtrappa. Om ännu en våning funnits, torde don i analogi mod 
förhållandena i likartade byggnader på Gotlands landsbygd endast ha ut
gjort ott välvt loft. Byggnaden var redan före branden försedd mod tegel
tak. 

Efter denna grundliga reparation undergick prästgården inga större 
förändringar förrän vid den förmodligen på 1760-talet företagna stora 
ombyggnaden. En kammare ovan köket tillkom likväl på 1730-talet, varvid 
taket där måste upphöjas. 

Den stora ombyggnaden avsåg att bringa huset i någorlunda överens
stämmelse med 1723 års riksdagsbeslut angående prästgårdsbyggnader. 
Detta åstadkoms genom rivning av vinkelbyggnaden jämte hela västra och 
halva södra muren i den kvarstående delen. Innerväggarna i husets västra 
del torde nu också ha måst nedtagas. Byggnaden förlängdes därefter c. 
5,50 m mot väster, och nya innerväggar uppfördes. Ett besiktningsinstru
ment från 18325 torde i allt väsentligt återge rumsindelningen, som den 
därvid gestaltades. 

* Jfr de likartade prästgårdsanläggningarna i Linde, Lärbro och Got-
hem. G. S v a h n s t r ö m , Kring en planritning av Lärbro prästgård 1737, 
Gotländskt arkiv XII, Visby 1940, och D e n s . , Gothems prästgård, Got
ländskt arkiv XIII, Lund 1941. 

6 Domkapitlets inkomna handlingar, avd. F, ser. II, i Visby arkivdepå. 
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Bottenvåningen omfattade, förutom förstugan, kök, jungfrukammare och 
skafferi till höger, sängkammare mitt fram och dagligstugan till vänster. 
I övre våningen funnos förstuga, en sal till höger, salskammare mitt fram 
och studerkammare jämte gästrum till vänstor. Efter denna tid ha endast 
smärre förändringar ägt rum med undantag för dagligstugans uppdelning 
i två kamrar. 

Gunnar Svahnslröm 

LITTERATUR OCH KRITIK 

BENGT HILDEBRAND: Kungl. Svenska Vetenskapsakademien. 
Förhistoria, grundläggning och första organisation. Utgiven av 
Kungl. Vetenskapsakademien. Stockholm 1939. 885 sidor. 

I tvenne delar publicerade Bengt Hildebrand 1937—38 sin digra avhand
ling om C. J. Thomsen ooh hans lärda förbindelser i Sverige 1816—37, vars 
titel — trots undertiteln (Bidrag till den nordiska forn- och hävdaforsk
ningens historia) — tyvärr ej tillräckligt anger dess egenskap av för 
arkeologen och museimannen oumbärlig handbok i allt som rör svensk 
forsknings- och institutionshistoria på det arkeologiska ooh numismatiska 
området förö 1837, en handbok, vars noggranna studium borde krävas av 
alla blivande museimän.1 

Redan nu föreligger med den ovan angivna minnesskriften till Veten
skapsakademiens 200-årsjubileum av samme författare ett nytt, synnerligen 
väsentligt bidrag till svensk vetenskapshistoria. Man möter här samma 
goda egenskaper som i Thomsenboken. Särskilt skulle jag vilja påpeka 
det omsorgsfulla utnyttjandet och tillvaratagandet av även till synes obe
tydliga studier och forskningsrön, som ha sammanhang med det behand
lade ämnet. Detta är i särskilt två avseenden välgörande att se: dels som 
kontrast till den lättja eller i värsta fall högfärd, som ej gitter eller som hål
ler sig för god att ta till vara de smulor, som ofta falla rikligt vid forsknings
arbetet, dels som tröstrikt bevis på att allt sådant arbete, som nedlagts i 
allsköns spridd och till synes obetydlig uppsatslitteratur, fyller en stor 
uppgift vid sammanfattande arbeten. För den som vill och kan utnyttja 
sådant material blir det oumbärligt ooh inspirerande. Ett av författarens 
metodiska grepp, som återkommer här efter att redan i Thomsenboken ha 
vunnit segrar, bör även påpekas. Vore det möjligt, skulle man naturligtvis 
vid bedömandet av det historiska skeendet erhålla den säkraste grunden, 
om man kunde utnyttja och överblicka ett så väldigt stoff som detaljkun-

1 Även Vetenskapsakademiens historia innehåller ett museikapitel som 
bör hållas i minnet som i viss mån ett komplement till Thomsenbokens 
motsvarande avdelning. 


