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LAU KYRKA 
Gotland, Gotlands län, Burs ting, Visby stift 
Sudertredingens kontrakt, annex till När 

Inledning 
Lau socken är belägen på Gotlands östra sida strax 
söder om Ljugarns samhälle. Det är sålede s en kust-
socken med flera fiskelägen vid stranden . 

Socknen gränsar i söder till När, i sydväst till Burs , i 
väster till Lye samt i norr till Garde och Alskog. I öster 
har socknen en lång kuststräcka , den lå nggrunda Lau-
viken med tre obebodda öar, Lau holmar. På den störs-
ta ön, Storholmen, finns en Agafyr sedan omkr 1945. 
De båda a ndra mindre öarna, Skarpholmen och Gräs-
holmen ägs av domänverket och är viss tid av året 
fridlysta på grund av det rika fåge llivet. Storholmen ägs 
av gårdar i Lau , Ardre och Alskogs socknar. Här går 
sommartid ungdjur på bete frå n de gårdar som äger 
holmen . 

Socknens högsta område är de s k Lau backar , en ca 
4 km lång kalkstensplatå , som höjer sig 26,5 m över 
havet. Den är på östra och norra sidan brant och här 
finns ca 200 m norr om Smiss gård en grotta som kallas 
»God-ugnen ». Här finns också några ganska höga 
raukar. Från Lau backar hämtas grus och här fanns 
tidigare äve n stenbrott . Det är troligt att en stor del av 
byggnadsmaterialet till kyrkan hämtades här när den 
uppfördes på 1200-talet. Under se nare tid har man 
också haft en liten cementtegelfab rik här uppe. ' 

Sydväst om kyrkan ligger en myr, Lau myr, som 
huvud sakligen består av dyjord och sand . Den utdika-
des på 1890-talet. Genom socknen rinner några smärre 
vattendrag, bl a Böndeå, som mynnar i Lau myr , varef-
ter den fortsätter i grävda kanaler till Närsån , som vid 
s in mynning några kilometer bildar gräns mot Närs 
socken. En mindre å, Gumbalde å, rinner ut i Lauviken 
i närheten mot gränsen till Alskog. 

Socknen är ovanligt rik på fornminnen. 2 När forn-
minnesinventeringen genomfördes sommaren 1939 på-
träffade s ca 250 fornlämningar bla nd vilka märks 9 

Fig 629. Lau kyrka , interiör mot öster. Foto S Hallgren 1964. 

Lau Church, interior /ooking E. 

gravfält, 7 skeppssättningar, 7 hu sgrunder och 5 rösen. 
Kyrkan är belägen mellan två gravfält, det ena ca 300 m 
norr ut , det andra ca 500 m söder ut. Det norra gravfäl-
tet som är ca 240 m långt omfattar ca 25 fornlämningar 
bestående av runda och fyllda stensättningar. Det söd-
ra gravfältet som är betydligt större , består av över 100 
fornlämningar , vilka utgörs av jordblandade rösen och 
runda stensättningar. 

Förekomsten av dessa gravfält i kyrkans omedelbara 
närhet tyder på att den placerats mitt i en gammal 
bebyggel se och odlingsbygd. Det norra gravfältet synes 
tillhöra århundradena omkr Kri sti födelse , möjligen 
med in slag av någon lämning från bronsåldern. Det 
södra gravfältet är yngre och har sådana anläggningar 
som är karakteristiska för romersk järnålder , folkvand-
ringstid och yngre järnålder. Kyrkans närhet till sock-
nens stö rsta gravfält är av särskilt intresse. 

Socknen omtalas första gången 1316 i ett brev från 
kyrkoherden i När. Sockennamnet stavades vid denna 
tid Law . Senare finner man vid flera till fä lle n stav ning-
en Low . Namnet kan härledas från fornsvensk ans lo, 
som betyder ängsslätt , strandäng, vilket bl a ingår i 
stadsnamnet Oslo. De strandängar som åsyftas i soc-
kennamnet Lau är troligen ängarna vid Laumyr. Her-
bert Gustavson som utrett frågan om sockennamnet 
skriver: 3 »Samma ord, forngutn . /au, »Strandäng» ingår 
väl äve n i Viklau (socken), som ligger vid en vik av 
Romam yr. Även ägonamnet Gyl/aui (e l Gylla uen) , 
strand skog i Ardre och Lau socknar torde innehålla 
detta ord .» 

Biskop Jöran Wallin nedtecknade vid 1700-talets mitt 
följande tradition: »Åhr 1122 är Nä r Kyrcke bygd 
samme år Low (Lau), Faderen bygde När, Sönnen 
bygde Low, der När Kyrke war ferdig , wilde Faderen 
be se sin söns Bygning, och der ha nd forn am den sitt 
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LAU KYRKA 

arbeide langt at ofwergå, (thi det är en Kostelig Byg
ning, han icke hafwer lige pä lantsbygden på Guthi
land), blef därför gandske fortörnet, stytte sin Sön af 
Tornet, och som andre beretter lössnede en Bielke, 
faldt i mange stycker, sprank Faderen strax effter, och 
komme begge i en Graf, och Sognet beholt nafnet louff, 
att Sönnen fick Loufför Faderen.»4 

Kyrkogården 
Kyrkogården omges av en kallmur av kalksten, som 
med tanke pä stigluckornas placering, torde ha kvar sin 
ursprungliga sträckning (fig 631). Möjligen har den 
utvidgats nägot åt söder. Murens utvändiga högsta höjd 
är ca 140 cm i väster och lägsta höjd ca 100 cm i sydost 
(utvändiga mätt) . 

Kyrkogårdsmuren har omlagts och reparerats vid 
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Fig 630. Kyrkan och 
prästgårdsruinen från 
norr . Foto lwar 
Anderson 196 I. 

The church and the 
ruins ofthe vicarage 
from N. 

Följande gårdar finns i socknen: Anderse, Bjärges, 
Botels, Botvid , Bönde, Fie, Gannor, Gogs , Gumbalde, 
Hallbjäns, Hallsarve, Hemmor, Husarve, Kauparve , 
Källstäde , Liffride, Mattsarve, Smiss, Snosarve , 
Sunnkyrke. 

flera tillfällen. År 1709 uppdelades muren så att varje 
gärd fick sitt stycke (enligt st prot): »Samalunda resol
verades at kyrkiogärdzmuren i Low skall bytas gårdar
na emellan och hvar skal wara nögd med sitt stycke, 
som han fär .. . » Nägra år därefter, 1712, anmärktes 
vid en visitation: »Muren om Kyrkiogården är i god 
behåldh på Söder och Norder sijdan, på Öster sijdan 



temeligh godh men på Wester sijdan aldeles förfallen 
såsom ock låkan dersammastädes till träwärket som 
sialfwe muren föråldrat och bristfällig som ännu kan sta 
til at laga.» 

År 1750 var stängslet omkring kyrkogården åter i 
dåligt skick , vilket framgår av ett visitationsprotokoll: 
»d. 24 Aug. hölts allmän Socknestuga i Lau, tå Sokne 
folket alfwarsammelQ förestältes det bristfälliga til-
stånd, som Kyrkjogård smuren och Plancken äro uti; 
och at det nödwändigt til Probste-hållet skal warda 
reparerat , hwilket samtel. Soknemän bejakade. » Här-
av framgår att man vid denna tid delvis kringgärdat 
kyrkogården med ett trästaket, » Plancken», vilket na-
turligtvis var både enklare och billigare. När det åter 
blev aktuellt att reparera stängslet 1775 påpekades av 
visitator att »Kyrkogårds stängslet , till underdåningt 
följe af Kongl. Maijts Circulaire-Bref den 28 Aug 1764, 
af Sten bör uppsättjas ». 5 

Kyrkogården har nu tre ingångar, alla markerade 
genom stigluckor av vilka två, den östra och den västra, 
är ursprungliga, medan den tredje i söder har ombyggts 
i sen tid. Den östra stigluckan (Brudluckan)6 är uppförd 
av kalksten , putsad och kalkad. Spetsig båge i öster 
med omfattning av huggen kalksten (fig 632) , i väster 
tryckt båge med huggna sidostenar av grå kalksten (fig 
633) . Stigluckan täcks av ett sadeltak av tjärade , vatt-
randade bräder. Invändigt täcks den av ett tunnvalv i 
östvästlig riktning. Den vindsväning som på detta sätt 
bildats är ej tillgänglig. Golvet består av gravstenar av 
sandsten, vars inskrifter nu är helt utplånade . Stigluc-
kan stängs med en dörr av tjärade furubräder i den östra 
bågen. Stigluckans huggna omfattningar av kalksten är 

KYRKOGÅRDEN 

utan tvivel medeltida , men det förefaller som om den 
återuppförts på 1700-talet, sedan den av okända skäl 
raserats. I kyrkans räkenskaper för åren 1787--88 upp-
tas nämligen en post som rör denna stiglucka: »Olof 
Bogs för Östra Kyrkogärd s-Portens upmurande och 
förfärdigande. » Något senare utbetalas en summa » Til 
Östra Kyrkogård Portens Tak och dörr». 

Den västra stigluckan (Bönde lucka)7 är uppförd av 
kalksten , putsad och vitkalkad med undantag för om-
fattningar och hörnkedjor, som är av huggen sten. Den 
östra omfattningen är ombyggd, varvid den medeltida 
bågen av huggen sten avlägsnades (fig 634). Rester av 
denna båge med hålkälad profil är inlagda i kyrko-
gårdsmuren norr om stigluckan. Dörr av stående tjära-
de furubräder. Denna torde ha tillkommit i samband 
med kyrkans re staurering 1958-60. 

Stigluckans västra öppning har spetsbågig omfattning 
av huggen kalksten (fig 635). Den är trepassbägig och 
har i kapitälhöjd en list med hålkäl. På södra posten 
finns följande latinska inskrift: 8 +rhc (?): NAZAREN9 : 

REX: IVDEORVM =Jesus frän Nasaretjudarnas konung). 
Således den text som enligt evangelierna uppsattes på 
Kristi kors (fig 636) . Baserna har avsetts uppbära 
fristående kolonnetter. Dessa har dock troligen aldrig 
blivit insatta. Dörr (nu igensatt) av stående tjärade 
furubräder. Den insattes vid restaureringen 1958-60 då 
stigluckan omändrades till bårhus. För närvarande an-
vänds den som förvaringsbod. Den täcks av ett sadel-
tak av tjärade vattrandade furubräder. I kyrkans rä-
kenskaper för är 1785 upptas en utgift för nytt tak över 
»kyrkogårdens wästra Port ». På stigluckans sydöstra 
hörnkedja är ett ornament inhugget i form av ett penta-
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Fig 633. Östra stigluckan , yttre fasaden. Foto R Hejdström 
1974. 

The E lichgate, outer front . 

Fig 635. Västra stigluckans yttre fasad med omfattning av hug
gen kalksten. Foto E Erici 1917. 

The outer front of the W lichgate with surround of too/ed 
limestone . 

Fig 634. Västra stigluckan från kyrkogården. Foto R Hejd
ström 1974. 

The W lichgate, from the churchyard. 

. •' ( 

Fig 636. Latinsk huggen inskrift på västra stigluckans yttre 
omfattning. Foto R Hejdström 1974. 

Latin inscription carved in the outer front of the W lichgate. 
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Fig 637. Pentagram på västra stigluckans sydöstra hörnkedja. 
Foto R Hejdström 1974. 

Pentagram on the SE quoins ofthe W /ichgate. 

gram9 vars uddar kröns av kors, mellan uddarna liljor 
(fig 637). 

Den södra stigluckan (likluckan)10 är uppförd av 
kalksten, putsad och vitkalkad med undantag för de 
södra posterna som är av huggen sten (fig 638). Öpp
ningarnas omfattningar både på södra och norra sidan 
består av träbjälkar, vilket tyder på att stigluckan ej är 
medeltida. Tak av vattrandade tjärade bräder, samt 
innertak av bräder på bjälklag. I den södra öppningen 
en skärm av stående tjärade bräder, i mitten en dörr av 
likaledes tjärade bräder. Golvet i stigluckan består av 
stora sandstensplattor, av vilka några ursprungligen 
varit gravstenar. I ett stämmoprotokoll från år 1765 
antecknades att »Soknefolket i Åhr (vilja) borttaga den 
gamla Lik luckan af trä och mura up en ny af sten». Det 
är troligt att det är den södra stigluckan som avses, 
eftersom den fortfarande kallas likluckan. Då en del av 
materialet i den nuvarande stigluckan tveklöst är me
deltida - de huggna posterna på södra sidan - bör det 
ursprungligen ha stått en stiglucka av sten på ungefär 
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Fig 638. Södra stigluckans yttre fasad . Foto E Erici 1915. 

Th e outer front of the S /ichgate. 

samma plats . År 1826 var det enligt stämmoprotokoll 
åter aktuellt med en omfattande reparation av denna 
stiglucka. Troligen utbyttes träöverbyggnaden vid det
ta tillfälle. 

Redan 1844 började man att i Lau förespråka en 
plantering av kyrkogården för att erhålla en lummig 
inramning till kyrkan. Från ett stämmoprotokoll detta 
år kan anföras: » ... föreslog om icke Socknemännen 
vore villige låta plantera Löfträd på Kyrkogården längs 
efter Kyrkogårdsmuren .. . lofvade församlingsborna 
att anskaffa trädplantor ... » Vid en visitation 1886 
påpekade biskopen »Önskvärdheten af, att kyrkogår
den omhägnades af flera träd än de nu befintliga, i 
synnerhet som norra sidan nästan helt och hållet sak
nade sådana, och beslöt kyrkorådet vidtaga åtgärder i 
och för fyllande af denna brist». 

Strax norr om kyrkogården finns en djup brunn, 
murad av kalksten (se fig 631). Den täcks av en stor 
kvadratisk kalkstensskiva. Troligen medeltida. 



Fig 639. Prästgärdsruinen frän sydost. Foto R Hejdström 1974. 

The ruins af th e vicarage from SE. 

Ruinen norr om kyrkan 
Omedelbart norr om kyrkogården och i anslutning till 
kyrkogård smuren är en ruin av en medeltida byggnad 
belägen (fig 639). Man har förmodat att det är resterna 
av socknens »prästgärd».11 Området har benämnts 
» Kastalbacke n», vilket kan antyda att här ursprungli
gen funnits en kas tal, dvs ett försvarstorn. 12 Så.dana har 
bevarats i flera gotländska sockna r, ej sällan placerade 
i omedelbar anslutning till kyrka och kyrkogård (tex i 
Gammelgarn, Gothem, Lärbro och Fröjel). 

Allmän beskrivning av ruinen 13 

Anläggningen utgörs av ett kärnparti i norr samt till 
detta senare gjorda tillbyggnader (fig 640). Kärnpartiet 
består av en byggnad med nästan kvadratisk grund plan 
(I l ,70x 12 ,30 m) och med på.fallande tjocka yttermurar 
(ca 2 m) . Denna del av ruinen är orienterad rakt i 
norr-söder. Den är uppdelad i två nästan lika stora rum 

PRÄSTGÅRDSRUINEN 

genom en innervägg i nord-sydlig riktning. Det östra 
rummet har täckts av ett tunnvalv med anfang på östra 
och västra väggarna. Detta valv är till stora delar beva
rat (fig 641). 

Till denna kärnbyggnad ansluter sig i söder ett bygg
nadskomplex bestå.ende av fyra rum av varierande 
storlek. Denna byggnadsdel har avsevärt tunnare mu
rar (ca l m) och har uppenbarligen tillkommit betydligt 
senare än kärnpartiet. Murarna mellan de båda bygg
nadsdelarna stöter stumt mot varandra utan förband, 
vilket också tyder på att de härrör frän olika tider. 

Material 

Hela anläggningen är uppförd av tuktad grå kalksten i 
skalmursteknik, samt av huggen kalksten i hörnkedjor, 
omfattningar och bägar. Den saknar särskilt markerad 
sockel. Om byggnaden ursprungligen utvändigt varit 
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putsad kan nu ej avgöras. Några spär av yttre puts har 
nämligen ej kunnat iakttagas. Däremot har säkerligen 
innermurarna varit putsade. Pä detta tyder bl a en be-
varad putsrest i rum nr IV med kvarsittande spär av 
dekorativa målningar. 

Beskrivning av rummen 

Rum I 
Detta rum är beläget i kärnbyggnadens östra del. Det 
har förbindelse med rum Il genom en ingång i det 
sydvästra hörnet markerad genom tvä skarpkantade 
väl huggna poster med dörranslag pä östra sidan. 

Rummet har haft ett fönster i östra väggen (nu igen-
murat) , vars inre smyg har bevarats . I samma vägg 
nära det nordöstra hörnet finns en nisch , som troligen 
tjänstgjort som väggskäp . Liknande nischer finns 
också i rummets västra vägg (fig 642). I norra muren 
finns en stor uppbruten öppning, där synbarligen en 
spis varit insatt i senare tid. Möjligen har även ur-
sprungligen en eldstad varit anordnad här. 14 Säkerligen 
har detta rum åtminstone sekundärt använts som kök. 

Rum Il 
Liksom rum I hör detta rum till den äldsta anläggning-
en. De bäda rummen har ungefär samma mätt och 
samma proportioner. Även rum Il har synbarligen varit 
täckt av ett tunnvalv med anfang i östra och västra 
murarna. I rummets sydvästra hörn har nämligen an-
satsen till ett sådant valv bevarats. Omedelbart norr 
om ingången till rum I finns en grop i golvet inramad av 
stående kalkstenshällar. Det är oklart vad den tjänat 
för ändamål. Det bör påpekas att rummets östra vägg, 

alltså den ej bärande tunnare innerväggen, ej har för-
band med sydväggen, medan övriga väggar har tydliga 
förtagningar. 

Ingången frän rum Il till det korridorliknande ut-
rymmet i södra muren har huggna skarpkantiga poster 
pä bäda sidor samt en till synes ursprunglig, ganska hög 
tröskelsten. Bågen är sekundär. Det utrymme i södra 
muren som näs genom portalen frän rum Il har i östra 
delen en trappa av kalksten , vilken lett upp till kärn-
byggnadens övre våningar.15 Den bör alltså vara samti-
dig med detta byggnadsparti . Fyra trappsteg har beva-
rats i ursprungligt skick. 

Rum III 
Ingången till rum III markeras genom en rundbågig 
portal. Det är en rekonstruktion frän restaureringen av 
ruinen 1935. Vid utgrävningen som genomfördes vid 
detta tillfälle påträffades östra posten, som var bevarad 
med ett skift samt västra posten med tvä skift. Mellan 
posterna !äg en nött bottenhäll. Det kan alltså anses 
klarlagt att det funnits en öppning pä denna plats, vil-
ken använts under avsevärd tid. Huruvida den är ur-
sprunglig och således samtidig med kärnbyggnaden kan 
dock ej med säkerhet avgöras. 16 En dörr har av beva-
rade spär att döma funnits pä insidan och har tydligen 
haft sina gångjärn i västra posten samt öppnats inät. 

Rum III har uppenbarligen tjänstgjort som hall med 
ingångar i samtliga väggar. Stora ingången har varit 
placerad i östra väggen. Dörromfattningen har varit 
snedsmygig inät rummet, den är nu helt bortbruten 
men av spåren att döma har den haft huggna poster i 
ytterlivet. Pä utsidan ligger en tröskelsten, som spring-

Fig 640. Plan av prästgårdsruinen, I : 300. 
Uppm av E Kjellmark 1933. A TA. 

Plan ofthe ruins ofthe vicarage. 
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er fram ca 48 cm frän murens ytterliv. Även på insidan 
ligger en sådan häll, här något högre placerad. Mellan 
de båda hällarna finns ett utrymme som bör motsvara 
bredden av en bortbruten tröskelsten . 

Rum IV 
Ingången till rum IV finns i hallens västra vägg, nära 
nordvästra hörnet. Dess södra post är delvis bevarad, 
medan den norra är bortbruten. Den bevarade tröskel-
stenen är relativt hög. Dörren har varit placerad på 
insidan med gångjärn i norra posten. Detta rum har haft 
ännu en ingång, nämligen i norra muren. Denna in-
gångs östra post har utgjorts av kärnbyggnadens västra 
mur. Ingången har igensatts vilket bör ha skett relativt 
tidigt, kanske redan under medeltiden. Rummet har 
invändigt varit putsat , vilket framgår av ett putslager 
som delvis täcker väggens insida. Vid ruinens restaure-
ring 1935 kunde spär av målningar iakttagas på dessa 
putsrester, ett draperi i färgerna svart, gult, rött och 
blått. Denna mälningsrest var troligen frän senmedelti-
den. 

I rummets sydöstra och nordvästra hörn finns konso-
ler, som troligen tjänstgjort som vederlag för ett kryss-
valv. Den sydöstra konsolen har sannolikt ursprung-
ligen tjänstgjort som kolonnbas (nu upp och nedvänd). 
Den nordvästra konsolen består av en enkelt huggen 
framspringande sten. I rummets sydvästra hörn finns 
spår efter en troligen sekundärt inbyggd öppen spis. 

Rum V 
Rum V näs genom en öppning i rum III:s södra mur. 
Den har i en bred smyg öppnat sig mot rum 111. På 
insidan (mot rum V) har den troligen haft huggna poster 
och tröskelsten. Öppningen hade i sen tid utfyllts av en 
ugn, som möjligen redan under medeltiden funnits i 
detta rum, men på annan plats . I rummets nordvästra 
hörn påträffades nämligen vid utgrävning en ugnsbot-
ten. Under denna fann man en ännu äldre eldstad med 
rester av en till denna ansluten bakugn. 

Bredvid den påträffade ugnsbottnen finns i västra 
väggen anslaget till en gördelbåge och mitt emot detta i 
östväggen finns ett liknande anslag. Båda dessa samt 
några gördelbägsstenar som ligger lösa i rummet är fint 
huggna och har på ena sidan planhuggits. Denna gör-
delbåge som alltså gått över rummet i öst-västlig rikt-
ning kan möjligen med hänsyn till placeringen ha 
tjänstgjort som underkonstruktion för rökhuv och 
skorsten. 

I golvet i rummets sydvästra hörn finns en fyrsidig 
fördjupning kantad med kalkstenshällar (jfr rum Il). Av 
detta rums södra mur var endast bottenskiften bevara-

PRÄSTGÅRDSRUINEN 

de , varför man ej kunnat fastställa om det funnits nå-
gon ingång frän detta häll. 

Rum VI 
Rum VI, som är det minsta av anläggningens rum näs 
frän rum III genom en utåt och inåt snedsmygig öpp-
ning i den östra väggen. Öppningen har ursprungligen 
haft omfattning av huggen kalksten av vilken en post på 
norra sidan samt tröskelstenen har bevarats. En dörr 
har av allt att döma varit anbringad på östra sidan, 
alltså kunnat öppnas in mot rummet. Detta rum har 
troligen med tanke på dess små dimensioner tjänstgjort 
som förvaringsrum eller dylikt. 

Utanför och söder om rum VI finns resterna av en 
sentida tillbyggnad med tunnare murar. Den har troli-
gen uppförts av sten tagen från ruinen. 

Utgrävningar 
Ruinen har varit föremål för utgrävningar vid två 

tillfällen. Den första undersökningen och friläggningen 
utfördes 1925-26 av folkskolläraren E Johan Söder-
dal.17 Ett tiotal är senare 1935-36 fortsattes friläggning-
en varefter hela ruinen restaurerades och konservera-
des under ledning av amanuensen Alfred Edle. 18 Re-
staureringen innebar att man uppförde murarna till 
jämna skift och avtäckte anläggningen med kalkstens-
hällar och grästorv. Hörnkedjor och dörromfattningar 
kompletterades med nyhuggen kalksten, varvid ste-
n.ens yta behandlades något avvikande frän den ur-
sprungliga stenens, för att man skall kunna avgöra vad 
som tillkommit. Den bevarade resten av tunnvalvet 
över rum I täcktes med en asfaltbelagd övergjutning 
samt grästorv . Kompletteringen av murverket var gan-
ska omfattande vilket bl a framgår av fotografier på 
vilka gränsen mellan gammal och ny mur markerats . 
Dessa fotografier förvaras i Gotlands Fornsal, Visby. 

Sammanfattning 
Man har med stöd av äldre handlingar antagit att 

anläggningen tjänstgjort som församlingens präst-
gärd .19 Detta gäller båda byggnadsdelarna, den kvadra-
tiska byggnaden frän tidig medeltid och den senare 
tillbyggda södra delen . 

Den äldsta byggnadsdelen, som troligen uppförts re-
dan på l lClO-talet, kan knappast ursprungligen ha varit 
ämnad att tjänstgöra enbart som bostad . De mycket 
tjocka murarna (ca 2 m) tyder snarare på att den upp-
förts som försvarsanläggning , troligen en kastal, vilka 
ju på Gotland ofta förekommer i direkt anslutning till 
kyrkorna . Mot denna förmodan talar den lågt placerade 
ingången på södra sidan. Eftersom endast få skift av 

555 



LAU KYRKA 

öppningens omfattning bevarats är det dock svårt att 
avgöra om den är ursprunglig. Ingången kan ha uppta
gits då tillbyggnaden uppfördes på södra sidan. 

Benämningen » Kastalbacken» kan ej användas som 
bevis för att här ursprungligen funnits en kasta), dvs ett 
försvarstorn. Benämningen används nämligen på Got
land ofta när en äldre, oftas t medeltida byggnad har 
funnits på platsen . 

När den söder om kärnbyggnaden uppförda anlägg
ningen tillkommit är svårt att avgöra, då knappast någ
ra säkert daterbara detaljer återstår . Det är dock tro
ligt att det skett redan under 1200- eller 1300-talet med 
tanke på den kraftiga gördelbåge som delvis bevarats i 
rum V. Byggnaden skulle a lltså ha tjänstgjort som bo
stad, troligen som prästgård från denna tid . 

I ett inventarium från 1594 antecknas följande om 
inredningen i »Low praestegaard »: 

Eth langt bord och sredel uti storstoffnen. 
En Jarnwind och stolpe. 
En sengestred uti lillestoffne 
Eth lidett langt bord . 
Itt oval bordh, I stool och 2 fönster uthi 
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Fig 641 . Prästgårdsruinen , kärnpartiet 
från söder. Foto R Hejdström 1974. 

The vicarage ruin ; th e central part 
from S. 

Fig 642. Prästgårdsruinen , rum I , västra väggen . Foto R Hejd
ström 1974 . 

The vicarage ruin ; room I , W wa/l . 

dhen lilla maalade kammar. 
Noch I Dör medh lås och hengslen. 

Den lilla målade kammaren som omtalas i inventariet 
torde vara rum nr IV , där målningsrester påträffades 
vid ruinens restaurering 1935. 



Kyrkobyggnaden 
Lau kyrka består av ett treskeppigt långhus från 
1200-talets förra hälft och ett stort , likaledes treskep-
pigt i öster rakt avslutat kor från tiden omkr 1300. Det 
stora koret gör att kyrkan invändigt förefaller att vara 
en enrummig stor treskeppig hallkyrka. Detta kor före-
gicks av ett korsarmat romanskt kor, som troligen hade 
absid. Den södra korsarmens södra mur avtecknar sig i 
kyrkans nuvarande sydfasad. Detta kor som möjligen 
även kan ha haft funktion som härbärge , revs när det 
gotiska koret uppfördes. En bred tornbåge i långhusets 
västra mur och förtagning i västfasaden tyder på att ett 
torn förberetts. Trots att kyrkan saknar torn är den 
Gotlands största landskyrka. 

Material 

Kyrkobyggnaden är uppförd av tuktad samt huggen 
grå, gulgrå och rödaktig kalksten i nedan angivna par-
tier. Det bör dock redan här påpekas att den grå kalk-
stenen överväger och att den rödaktiga stenen huvud-
sakligen tycks ha använts i medvetet färgberikande 

Fig 643 . Kyrkan och prästgårdsruinen från sydost. Teckning 
av P A Säve 1864. ATA. 

The church and ruins ofvicarage from SE. 

syfte , främst i omfattningar. Hela det gotiska korets 
fasader med undantag för det östra gavelröstet är av 
fint huggen kalksten liksom samtliga kyrkans portaler, 
omfattningar , socklar och hörnkedjor. 

Långhusets och sakristians fasader samt korets öst-
ra gave lfält är putsade och kalkade . Detta skedde se-
nast vid kyrkans restaurering 1958-60. Både långhuset 
och koret har fint huggna hörnkedjor, alla utan puts-
ränder. Enligt kyrkans arkivalier torde långhuset alltid 
ha varit putsat medan koret med dess fint huggna fasa-
der stått oputsat. År 1737 anskaffades »Kalck til Kyrkio 
murningen » och enligt stämmoprotokoll 1892 skulle 
»Kyrkans yttermurar av huggen sten (koret) i söder, 
öster och norr fogstrykas med cement ». 

Korets och långhusets socklar är enhetligt utforma-
de, rundstav över skråkant (fig 649). Detta kan förkla-
ras med att korets sockel, som tillkommit betydligt 
senare, har anpassats till den redan befintliga långhus-
sockeln , vilken av allt att döma överensstämde med det 
äldre korets sockel. Denna synes vara bevarad i det 
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Fig 644 . Kyrkan från sydost. Foto S Hallgren 1970. 

Th e church from SE. 

kvarstående murpartiet i södra fasaden (fig 644). 
Sakristians sockel är enklare utformad och ganska 

låg (tlg 649). Den är upptill profilerad och försedd med 
hål käl. 

Ingångar 

Kyrkan har fem ingångar , vilket för gotlandsförhål
landen är ovanligt många . Koret har två stora por
taler, en på södra och en på norra sidan , medan lång
huset har tre, två stora i norr och söder samt en liten 
i det sydöstra hörnet. 

Långhusets sydöstra portal är kyrkans minsta in
gång , men tjänstgör nu som huvudingång. Den är rund
bågig och ensprångig (fig 651) med omfattning av fint 
huggen grå och rödaktig kalksten. De röda kalkstens-
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blocken har placerats i bågen i tydlig avsikt att ge 
portalen en fårgeffekt. De i hörnen profilerade inre 
posterna vilar på en hög tröskelsten och uppbär en 
tympanonskiva med trepasskontur. På tympanons 
mittfält har man målat årtalet 1805 , det år då kyrkan 
genomgick en omfattande yttre reparation. Den inre 
omfattningen , uppåt triangelbågigt avslutad, har hörn
kedjor av huggen kalksten. Dörr av stående brunbetsa
de furubräder , invändigt klädd med liggande gråmålade 
bräder. Den tillkom vid restaureringen 1958-60. 

Långhusets sydvästra portal, som kallas »Likpor
ten »,20 är rundbågig och tvåsprångig (fig 652) . I språng
en står kolonnetter som vilar på urneformade baser och 
uppbär rikt utformade kapitäl. De fyra kapitälen , alla 
synbarligen huggna av samme mästare, 21 är prydda 



Fig 645. Kyrkan från norr. Teckning av 
L Cedergren 1855 . ATA . 

The church from N. 

Fig 646. Kyrkan från sydost omkr 1890. 
Foto i ATA. 

The churchfrom SE about 1890. 
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Fig 647 . Kyrkans sydfasad samt plan , I : 300. Uppm J Söder-
berg 1972 resp 1943 , ändr 1975. 

The S front oj the church and plan , scale I : 300. 
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Fig 648. Sektioner mot öster och väster, I : 300. Uppm J 
Söderberg 1943, ändr 1975. 

Sections /ooking E and W. 
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Fig 649. Sockelprofiler samt valvplan. Uppm J Söderberg 1943 . 

Plinth proji/es and plan ofvaulting . 

0 
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med växtornamentik bestående av starkt stiliserade 
blad- och blomformer samt ett karakteristiskt »kräkle-
liknande » ornamentmotiv , som förekommer på tre av 
kapitälen (fig 653) . Det fjärde kapitälet (yttre östra) har 
i stället mjukt rundade växtslingor (fig 655). Samma 
slags ornamentik förekommer på kapitälen i den båge 
från det romanska koret, som bevarats i det nuvarande 
korets sydmur (fig 688). Detta bör innebära att de båda 
byggnadsdelarna, långhuset och det äldre koret, upp-
förts samtidigt. Ovanpå kapitälen ligger på båda sidor 
en hålkälad list, som uppbär arkivolten. De inre pos-
terna står på en tröskelsten och stöder den rundbågiga 
tympanonstenen. 

Portalens inre omfattning har hörnkedjor av huggen 
kalksten och avslutas uppåt med en trubbig triangelbå-
ge. I smygarna finns bomhål , det västra längst och med 
träskoning. Kvarsittande, troligen medeltida bom av 

Fig 650. Längdsektion 
mot söder, I : 300. 
Uppm J Söderberg 
1943. 

Longitudina/ section 
looking S , I :300. 

furu. Dörr av stående ekbräder, invändigt klädd med 
liggande gråmålade furubräder. På utsidan har dörren 
ornerade beslag av smidesjärn , troligen medeltida (fig 
652). 

Långhusets norra portal, kallad »Klockarporten »,22 

är något mindre och enklare utformad än den södra (fig 
656). Den är rundbågig och ensprångig med kolonnetter 
i sprången. Dessa vilar på urneformade baser och upp-
bär ornerade kapitäl. På det östra kapitälet en örn, som 
med näbben griper om den nedåt avslutande vulsten 
(fig 657) . Det västra kapitälet utgörs av en tlerfigurig 
skulpturgrupp (fig 658, 659). I mitten en knäböjande 
man med knäppta händer (?). Han omges av två figu-
rer, på hans högra sida ett lamm med korsfana, samt på 
vänster sida ett odjur (lejon?) med stort huvud och 
fötter med gripklor. Odjuret höjer ena framtassen över 
den knäböjandes huvud. Möjligen har man avsett att 
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Fig 651. Långhusets sydöstra portal, 
1200-talet. Foto ATA. 

Th e SE portal of the nave, 13th cen
tury. 

fram ställa den kristna människan och kampen mellan 
det goda och det onda. De båda kapitälen har uppen
barligen huggits av samme mästare ,23 troligen den bild
huggare som också utfört liknande kapitäl för långhus
portalen i Alskog (SvK Go V, s 177 f). På kapitälen 
ligi:er en hålkälad list , som uppbär arkivolten. De inre 
posterna vilar på en hög tröskel sten och bär den rund
bågiga tympanonskivan. 

Portalens inre omfattning har hörnkedjor av huggen 
kalksten , och avslutas uppåt i en trubbig triangelbåge. I 
smygarna finns bomrännor , den västra längst och trä
skodd. Bom av furu, troligen ursprunglig. Två trappsteg 
av kalksten leder ned till kyrkans golv , som således 
ligger lägre än omgivande mark. 

Dörr av stående brunmålade furubräder med rikt 
utformade beslag av smidesjärn. Invändigt är dörren 
klädd med liggande gråmålade bräder. Dörren tillkom 

KYRKOBYGGNADEN 

vid restaureringen 1958-60, medan beslagen av järn är 
medeltida och alltså har återanvänts. 

Koret har två stora portaler, en på södra och en på 
norra sidan, vilket är unikt på den gotländska lands
bygden . Den södra , som är störst, kallas »Konfir
mandporten»24 (fig 660) . Genom att man använt rödak
tig , grå och gulgrå kalksten är färgväxlingen ovanligt 
rik i denna portal. Portalomfattningen är rikt skulptu
ralt utformad och kröns av en vimperg. Den är avtrap
pad och har i vinklarna slipade kolonnetter, som upp
bär kapitälband av gulgrå kalksten. Kolonnetterna vilar 
på urneformade baser med hörnblad . Under dessa 
finns ett basparti prytt med växtornamentik i form av 
bladstänglar med diamantstavar (fig 664) . På östra si
dan är basbandet svårt skadat genom vittring och har 
delvis ersatts med ny sten. 

På en hög tröskelsten står de inre posterna. Dessa 
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Fig 652 . Långhusets sydvästra portal, 1200-talets andra fjärde
del. Foto A TA. 

The SW portal of the nave , second quarter ofthe 13th century. 

avslutas uppåt med rikt ornerade konsoler som flanke
rar portalöppningen (fig 662). Posterna uppbär en kon
turerad tympanonskiva, som har hjässdroppar med lil
jeformad kontur. Den täcks delvis av en mantel med 
sk ulpterade liljeformade »droppar » och i fälten växt
slingor. Manteln kröns av ett djurhuvud ur vars mun 
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stiliserade blad och växtslingor synes välla ut (fig 662). 
Kapitälbanden som har profi lerade täck plattor ä r deko
rerade med stiliserad växtornamentik, främst bladfor
mer, olikartat utformade på de båda sidorna (fig 661, 
663). Vimpergen täcks av hå lkälade kalkstensskivor. 

Vid restaureringen 1958-60 lagades portalen , varvid 



Fig 653. Långhusets sydvästra portal, kapitäl, västra sidan. Foto S Hallgren 1970. 

The SW portal ofthe nave, a capita/ an the W side. 

Fig 654 . Långhusets sydvästra portal, kapitäl, östra sidan. 
Foto S Hallgren 1970. 

The SW portal ofthe nave, a capita/ an the E side. 

Fig 655. Långhusets sydvästra portal , kapitäl, östra sidan. 
Foto S Hallgren 1970. 

The SW portal ofthe nave, a capita/ an the E side. 
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Fig 656. Långhusets norra portal, 1200-talets andra fjärdedel. 
Foto R Hejdström 1975. 

The N portal of the nave, second quarter of the /3th century. 
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Fig 657. Långhusets norra portal , östra kapitälet. Foto R Hejd
ström 1974. 

The N portal ofthe nave, E capita/. 

Fig 658 . Långhusets norra portal, västra kapitälet. Kristus
lammet , knäböjande samt lejon. Foto R Hejdström 1974. 

The N portal of the nave , W capita/, kneeling man, Lamb of 
Christ anda lian . 

Fig 659. Som föreg. Foto R Hejdström 1974. 

The same as the previous figure. 
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Fig 660. Korets södra portal , omkr 1300. Foto R Hejdström 1974. 

The S portal ofthe chance/, c 1300. 
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Fig 661 . Korets södra portal, västra kapitälban
det. Foto R Hejdström 1974. 

The S portal ofthe chancel, W capitalfrieze. 

Fig 662. Korets södra portal , tympanonfältet. 
Foto R Hejdström 1974. 

Th e S portal ofth e chancel, tympanum. 



Fig 663. Korets södra portal , östra kapitäl
bandet. Foto R Hejdström 1974. 

The S portal of the chance/, E capita / 
frieze. 

Fig 664. Korets södra portal, västra basban
det. Foto R Hejdström 1974. 

The S portal of the chance/, W base frieze. 
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ny sten insattes i båda sidornas baspartier samt i den 
yttersta delen av den västra täcklisten . 

Portalens inre omfattning har hörnkedjor av huggen 
kalksten och avslutas uppåt i en trubbig triangelbåge . 
Bomhäl saknas. Dörr av stående brunbetsade furubrä
der, vars övre del ej kan öppnas. Dörren är invändigt 
klädd med liggande grämälade bräder. Den tillkom vid 
restaureringen 1958-60. Den föregående dörren här
rörde frän en restaurering pä 1890-talet. 
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Fig 665 . Korets norra 
portal, omkr 1300. Foto 
R Hejdström 1975. 

The N portal of the 
chancel , c 1300. 

Korets norra portal, kallad »Brudporten»,25 är place
rad något längre ät väster i förhållande till den södra. 
Liksom sydportalen är den uppförd av omväxlande 
rödaktig , grå och gulgrå kalksten i rikt färgspel (fig 
665). Portalöppningen är avtrappad tväsprängig. I 
sprången har säkerligen ursprungligen stått kolonnet
ter, men dessa har nu bortfallit. Arkivolten har rätvink
liga spräng med insatta rundstavar. De inre posterna 
vilar pä en hög tröskel och uppbär en konturerad tym-



Fig 666. Korets norra portal, tympanonfä.ltet. Foto R Hejd
ström 1974. 

The N portal ofthe chance/, tympanum . 

panonskiva med voluter och överst en droppsten i form 
av en lilja (fig 666) . Tympanonskivan täcks delvi s av en 
mantel med trepassformad kontur, överst en droppsten 
i form av en palmett . Kapitälbanden är dekorerade med 
huggen stiliserad växtornamentik i form av blad och 
stänglar, olikartat utformade på östra och västra ban
den (fig 667, 669). De är båda försedda med profilerade 
täckplattor. Baserna, som nu är söndervittrade och 
avlägsnade hade säkerligen en liknande utformning 

KYRKOBYGGNADEN 

som södra portalens , dvs med huggen stiliserad växt
ornamentik. Vimpergen täcks av hålkälade kalkstens
skivor och kröns av ett gapande lejonhuvud av huggen 
kalksten (fig 668). 

På de yttre posterna ovanför kapitälbanden har på 
båda sidor funnits stenskulptur i hög relief. På östra 
sidan är den bevarad och består av ett huvud , samt 
nedanför detta stiliserade växtslingor (fig 670). 

Portalen är delvis svårt skadad genom vittring. Som 
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Fig 667. Korets norra portal , östra kapitäl bandet. Foto 
R Hejdström 1974. 

The N portal of the chance/, E capita/ fri eze . 

Fig 668 . Korets norra portal , krönfigur av huggen kalksten. 
Foto R Hejdström 1974 . 

The N portal ofth e chance/, crownjigure in carved limestone. 
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Fig 669. Korets norra portal, västra kapitälbandet . Foto 
R Hejdström 1974. 

The N portal ofthe chan cel, W capita/ frieze. 

Fig 670. Korets norra portal, östra yttre portens krönfigur. 
Foto R Hejdström 1974. 

The N portal of th e chance/, crownfigure of the outer E pillar. 
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nämnts har de ursprungliga baserna delvis avlägsnats 
och ersatts med nya delar, liksom en stor del av kapi
tälbandens täcklister. Detta skedde 1943 samt vid 
restaureringen 1958-60. Vimpergens krönfigur har fast
satts vid muren med ett järnbeslag. 

Portalens inre omfattning har hörnkedjor av huggen 
kalksten samt avslutas uppåt i en trubbig triangelbåge. 
Två trappsteg leder ned till kyrkorummets golv. Bom
rännor saknas. Dörr av stående brunbetsade furubrä
der, på insidan klädd med gråmålade liggande bräder. 
Övre delen av dörren kan ej öppnas. 

Fönster 

Kyrkan har fönsteröppningar åt alla väderstreck utom i 
väster där en igenmurad tornbåge tyder på att man 
redan under romansk tid planerade ett torn . Alla föns
teröppningar är ursprungliga men några av dem har 
förstorats, vilket skedde under 1800-talet. 

Långhuset har fyra fönsteröppningar, tre på södra 
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Fig 671. Fönster i det romanska ko
rets södra korsarm , inmurat i det 
nuvarande korets sydmur. Foto 
S Hallgren 1964. 

A window in th e S transept of th e 
Romanesque chance/, built info th e 
present S wall of the chancel. 

sidan och en på norra . Alla dessa fönster är likartat 
utformade , de är höga , rundbågiga och har yttre om
fattningar samt solbänkar av huggen kalksten. Fönst
rens inre snedsmygiga omfattningar är putsade och 
kalkade. De har alla förlängts nedåt ca 60 cm. Detta 
skedde troligen 1876 då man enligt stämmoprotokoll 
hade sammanträtt för att »öfverlägga och besluta om 
väckt förslag att de fyra mindre fönsterna på kyrkans 
södra och norra sida skulle förlängas nedåt så mycket 
som det äfven den sydvestra kyrkodörren befintliga 
fönstret tillät eller omkring två fot ». 

I det nuvarande korets södra mur har en gavel från 
det romanska koret med dess tvärskepp bevarats (fig 
644). I gaveln finns två mindre fönsteröppningar. Den 
nedre är i yttre omfattningen rundbågig (fig 671) , me
dan dageröppningen är fyrpassformad. Solbänken i 
form av en vulst är ovanligt högt placerad. Den övre 
öppningen är ett litet rundfönster, som förmodligen 
upplyst en övre våning i den romanska korsarmen , 



Fig 672. Det gotiska korets östra fasad . Foto S Hallgren 1964. 

Th e Efront of th e Gothic chance/. 
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Fig 673. Rundfönster i korets södra mur med mosaik samman
satt av medeltida glasmälningsfragment. Foto S Hallgren 1964. 

Round window in the S wall ofthe chancel, with mosaic made 
o'f fragments of medieval stained glass. 

Fig 674. Trappa i långhusets norra mur med öppning mot lång
huset. Foto R Hejdström 1974. 

Staircase in the N wall ofthe nave, opening inta the nave. 
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möjligen använd som härbärge eller liknande. Dager
öppningen omges utvändigt av en fint huggen vulst av 
kalksten. Vid restaureringen 1958-60 insattes i båda 
dessa fönster medeltida glasmålningsfragment, som på
träffats under korgolvet (se glasmålningar nedan). 

Jämte de nyss beskrivna små fönstren i den bevarade 
romanska gaveln har koret fem större fönsteröppning
ar, tre mycket stora i östra muren, 26 samt två mindre i 
södra resp norra muren. 

De tre ovanligt stora fönstren i östra muren har alla 
yttre och inre omfattningar av huggen kalksten (fig 
672). Det mellersta som är störst, är genom poster av 
kalksten delat i tre fack. Posterna uppbär trifoliefor
made avslutningar, av vilka det mellersta är högst pla
cerat. De två något lägre sidofönstren är genom en post 
av kalksten delade i två fack och avslutas uppåt i spet
siga bågar samt rikt utformade masverk bestående av 
ett uthugget fyrpass, av vilka det södra är liggande 
medan det norra ställts på kant. Fönstren har sannolikt 
alla ursprungligen varit helt fyllda med glasmålningar. I 
det mellersta fönstret är fyra topprutor bevarade (se 
Glasmålningar nedan) . 

Korets båda r.iindre fönster, i norra resp södra mu
ren, är mycket högt placerade, vilket kan bero på att 
man avsett att de skulle komma ungefär på samma höjd 
som långhusfönstren. De yttre omfattningarna av hug
gen kalksten är båda rundbågiga varför man har skäl att 
förmoda att man använt material från det rivna roman
ska koret. Fönstrens dageröppningar avslutas dock 
uppåt i en trubbig spetsbåge. Fönstrens inre omfattning 
och smygar är putsade och kalkade. I korets norra mur 
finns också ett litet rundfönster, som upplyser den 
murtrappa, som från långhusets nordöstra hörn löper i 
muren upp till korvinden (fig 677) . Liksom rundfönstret 
i södra muren har dess omfattning huggits ur två sam
manfogade block, som vid dageröppningen försetts 
med en vulst. Även detta fönster har således säkerligen 
ursprungligen ingått i det romanska koret. Sakristians 
fönster beskrivs nedan . 

Takryttaren 

Som redan nämnts avsåg man uppenbarligen redan vid 
det romanska långhusets uppförande att bygga ett torn. 
Då detta av okända skäl ej blev av lät man i stället 
bygga två takryttare, en över långhusets västra del 
samt en något mindre över korets östra del. 27 Takrytta
ren över långhuset har bibehållits, medan den mindre 
på kortaket avlägsnades på 1700-talet (se nedan). 



Uppgången till kyrkans vindar och takryttaren sker 
genom en murtrappa i kyrkans norra mur med ingång i 
långhusets östligaste trave. Muren har här för att kunna 
rymma trappan gjorts ca 50 cm bredare (fig 647). In
gången har en rakövertäckt omfattning av huggen kalk
sten. Öppningen stängs med en dörr av liggande furu
bräder tillkommen vid restaureringen 1958-60. 

Murtrappan är till en början rak, men svänger sedan 
en aning åt norr när den löper in i kormuren . Den är 
huvudsakligen uppförd av kalksten. Trappan täcks i sin 
nedre del av ett tunnvalv. Denna del (upp till nischen 
mot långhuset) är på väggarna och i valvet vitkalkad . 
Övre delen av trappans lopp täcks av kalkstensblock, 
av vilka några är fint huggna, troligen återanvänt mate
rial från det äldre koret. Trappan upplyses dels av en 
liten rektangulär öppning mot långhuset , dels av ett 
rundfönster i kormuren. I höjd med öppningen mot 
långhuset vidgas trappan till ett 60x60 cm stort podium 
(fig 676). Möjligen kan öppningen ha tjänstgjort som 
predikstol under medeltiden (mera härom nedan). 
Rundfönstret som vetter åt norr har vid dageröppning
en en vulst (fig 677) av huggen kalksten. Trappan myn
nar på korvinden. 
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Fig 675. Podium i innertrappan vid öppning mot lång
huset. Foto R Hejdström 1974. 

Podium in the inner staircase at the opening into 
the nave. 

Fig 676. Trappan i långhusets norra mur samt öppning 
mot långhuset, I : 100. Uppm J Söderberg 1974. · 

Staircase in the N wal/ of the nave and the opening 
into the nave. 
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Fig 677. Rundfönster i murt rappans övre lopp . Foto R Hejdst röm 1974. 

Round ivindoiv in the upper flight of the ival/ s taircase. 

På trätrappor och bryggor förs man över kor- och 
långhusv inden till takryttaren , som är placerad invid 
långhusets västra gavel. En stege för upp till en lucka 
av kopparplåt, som leder genom taket till takryttaren. 
Denna är utförd som en lanternin , åttkantig med en 
rektangulär ljudöppning i varje fä lt , alltså två åt varje 
väderstreck. Takryttaren kröns av en likaledes okto
gonal spira som slutar i en hjärtstock av trä och en 
j ärnten med kula samt överst en tupp av kopparplåt 
med initia lerna G K (G ustaf Klingwall) och årtalet 
1778. Hela takryttaren är liksom kyrkans yttertak 
klädd med kopparplåt. I takryttaren hänger den medel
tida klockan (se nedan). 

Denna takryttare tillkom vid restaureringen 1958-60 
med en likartad föregångare som förebild. Den nya ä r 
dock något smäckrare samt något lägre än den äldre. 
Den nya placerades också något längre åt öster. Den 
förra hade med s in västra del stått något utanför lång
hu sets västra gavel. Den äldre tak ryttaren, som var 
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täc kt med tjärade bräde r, hade tillkommit 1779 då en
ligt räke nskaperna »Torn-byggaren , Krono Båts man
nen Hans Hässelby arbetat på tornet och taket 63 dagar 
.. . » 1778 skänkte kyrkoherden i pastoratet , Gustaf 
Klingwall 28 »En ny målad tupp af koppar , med tjocka 
Mässing gänger i wändnings puncten , wog in emot 4 
skålo, tillika med en ny och målad knapp». Det ovan 
omtalade tornet över kortaket, som troligen också det 
till sitt ursprung var medeltida, men senare ombyggt , 
revs enligt räkenskaperna 1793. Enligt en bevarad teck
ning från 1700-talet stod det över kortakets östligaste 
del. Det var smalt och betydligt mindre än takryttaren 
över långhuset (fig 678). Med tanke på att denna takryt
tare var liten och klent uppbyggd kan den knappast ha 
tjänstgjort som klocktorn utan endast varit till prydnad. 

Sakristian 

Sakristian på korets norra sida har ej förband med 
koret och sockeln är betydligt enklare och lägre , en 
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Fig 678. Kyrkan frå n söder vid 1700-talets mitt , märk takryttaren över ko ret. Teckn 
i J Wallin , KB . 

The church from Sin the mid-18th century; note the fleche above the chance/. 

svagt hå lkälad sockel utan rundstav (fig 679). Den är 
uppförd av kalksten , som i omfattningar och hörnked-
jor ä r hugge n, eljest endast tuktad. Detta innebär att 
dess fasader i motsats till koret s men i likhet med 
långhu sets är put sade och kalkade . Den put sade s och 
avfärgade s i grått senast vid restaureringen 1958-60. 

Sakristian har tre fönsteröppningar , två i norr och en 
i öster. Den nedre i norra muren ä r störst med omfatt-
ning av huggen kalksten , uppåt avslutad i ett trepass 
(fig 679) . Det östra fönstret är rundbåg igt och ha r om-
fattning av huggen kalksten . Båda dessa fönster ger 
lju s åt sakri stie rummet. Det tredje fö nstret , som är 
placerat på norra sidan uppl yse r sakri stians vind . Det 
ä r spetsbågigt med omfattning av hugge n kalksten. Det 
ä r troligt att åtminstone de två större fönstren ur-
sprungligen hört till det romanska koret. 

I sakri stians norra gavelfält finns en liten stenskulp-
tur av kalksten inmurad (fig 680). Det är en ovanlig 
figurframstä llning , som säkerligen härrör frå n det ro-

ma nska koret och alltså sekundärt har inmurats här. 
Figuren har rund bål med korta armar och ben. Det 
stora huvudet med öppen mun och mandelformade 
ögon omslutes till synes av en huva . Över bröstet lö-
per ett skärpliknande band. De knutna händerna hålls 
intill kinderna. 

Sakristian täc ks av ett sadeltak med sta rk lutning. 
Det bestå r av vattrandade tjärade furubräde r, som om-
lades vid resta ureringen 1958-60. Skorstenen som nu 
är ur funktion hä rrö r från tiden då sakri st ian uppvärm-
des med en kakelugn . 

Från kyrkorummet nås sakrist ian genom en rundbå-
gig ingång i korets norra mur (fig 681 ) . Den har omfatt-
ning av hugge n kalksten. Tre trappsteg av kalksten 
leder upp till dörröppningen. Dörr av ståe nde furubrä-
der utvändigt klädd med profilerade blå målade bräder i 
vinkelmönster. Beslag av svartmålat smidesjärn samt 
nyc kel skylt med årtalet 1785. I kyrkans räkenskaper 
finn s 1788 en utgift åt »Skolmästaren för Sacristie dör-
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Fig 679. Sakristian på korets norra sida från nordost. Foto R Hejdström 1974. 

Th e vestry on th e N side ofthe chance/from NE. 

rens förfärdigande ... » och 1802 får han betalt för 
dörrens lagning och samtidigt får Lars Botils ersättning 
»för smidning till Sacristi - dör». 

Sakristians väggar och valv är putsade och vitkalka
de. Rummet täcks av ett kryssvalv, vilket synbarligen 
tillkommit i direkt samband med sakristians uppföran
de . I tre hörn finns smä valvkonsoler av kalksten. 
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Golvet , som ligger ca 30 cm högre än korgolvet, består 
av slipade kalkstensplattor inlagda samtidigt med kyr
kans övriga golv vid restaureringen 1958-60. Ursprung
ligen hade sakristian brädgolv, vilket framgår av räken
skaperna, som återkommande talar om dess repare
rande. 1840 inlades enligt samma källa ett golv av sten. 

Sakristian hade en tid öppen spis, troligen frän 



Fig 680. Kalkstensskulptur inmurad i sakristians norra gavel
röste. Foto R Hejdström 1974. 

Limestone scu/pture built inta the N gab/e of the vestry. 

1700-talets slut. Denna ersattes 1840 med en kakelugn , 
som enligt kyrkorådsprotokoll försågs med murad 
skorsten 1916 (bevarad). 

Yttertak 

Alla yttertak med undantag för sakristians är belagda 
med kopparplåt. Detta skedde vid den omfattande re
staureringen 1958-60. Ursprungligen var säkerligen al
la tak täckta med bräder eller spån. En tid hade långhu
set tegeltak. 

De ovanligt stora takytorna har under århundradenas 
lopp inneburit kostnadskrävande reparationer för för
samlingen. Vid en visitation 1763 anmärktes: »Kyrc
kan i Low äfwenså (i gott stånd), allenast medlersta 
Taket är bofälligt det Kyrckan , för Takets widlyftig
hets skull, icke så brått förmår nedtaga och ånyo om
läggia. » Några år senare, 1765, är taken åter på tal vid 
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Fig 681. Interiör av sakristian mot norr. Foto R Hejd ström 
1975. 

Interior of the ves try looking N. 

en visitation: » ... allenast Taken tarfwa Reparation, 
hwilken de nödgats i år uppskjuta i brist af Bräder, men 
lofwade nästkommande Sommar ... densamma företa
ga. Praesul uppmuntrade dem att framdeles wara om
tänkte huru de kunde förse sine skjöna Kyrkor med 
Tegel Tak, föreställande hwad för en besparing det 
skulle blifwa i framtiden både uppå skog och omkost
nad. Härtill war de ei heller obenägne, utan wille fram
deles , sedan Taken woro wäl med bräder reparerade, 
se till , huru detta nyttiga Förslag måtte wärkställas. »29 

Endast en del av taken belades med tegel efter detta 
yrkande. Det framgår av räkenskaperna under de när
maste årtiondena. År 1790 utbetalades medel till 
»Bördning på den delen af Norra Lilla Taket, som 
med Tegel warit belagdt». De övriga delarna av taken 
belades som tidigare med bräder fram till restaurering
en 1958-60 då de täcktes med kopparplåt. Tegel hade 
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Fig 682. Korets takstol mot öster. Foto R Hejdström 1974. 

Rooftruss ofvestry /ooking E. 

av allt att döma även tidigare kommit till användning 
som taktäckning. I ett stämmoprotokoll frän 1711 an
tecknades nämligen: » ... teglet pä Kyrkian måste läg
gias i Kalk , emedan dropp för därfvar elliest hvalfvet, 
som läfvades i höst. » Detta tyder pä att kyrkans tak 
åtminstone delvis var täckt med tegel vid denna tid. 

Takstolarna över långhuset och koret består av kraf
tiga bilade bjälkar (fig 682). Över långhuset finns ett 
stort sadeltak med trubbig vinkel , medan koret täcks 
av ett tak med basilikaliknande form, vilket pä Gotland 
eljest endast förekommer över långhuset i grannkyrkan 
i När. Av kyrkans arkival ier framgår att båda taken 
ursprungligen haft likartad utformning. Takstolen över 
långhuset förnyades till stora delar vid en omfattande 
ombyggnad 1756, dä enligt stämmoprotokollet även 
takvinkeln ändrades: » . .. blef enteln långt omsider 
arbetet företagit pä Laus stora Kyrkjo-Tak, tä Johan 
Sorbys uti Gothem bewist sig rätt sä som en Konstmäs
tare, emedan han pä behändigt sätt spelte up båda 
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sidorna pä Taket , sä at i stället för det , at til förene war 
mitt pä ymso sider af Taken en Bukt sä at Taket war 
brutit, sä at öfre delen stod mera perpendiculaire och 
det nedra mera horizontailt, sä blef det nu sä ändrat , at 
hela Taket pä hwardera sidan står i en linea. Arbetet 
gick lättare af, än man sig någonsin kunnat föreställa. » 
Som framgår av ett stämmoprotokoll frän 1771 var 
problemen med de stora taken ej avhjälpta med denna 
åtgärd: »Som ingenting är angelägnare , än i höst förse 
Kyrkans tak och torn sä, att de swäraste och farligaste 
dropp kunde förekommas ; ty kommo Soknemännen 
öfwerens, att straxt efter Michaelis dag bota taket , sä 
öfwer själfwa Kyrkan, som Sakristian, samt flicka pä 
det gamla odugeliga tornet, hwad man kan och nöd
wändigt är. » 

Korets takstol är säkerligen till sin utformning och 
konstruktion medeltida, även om åtskilliga bjälkar har 
måst bytas ut pä grund av röta. En stor del av materi
alet i långhusets takstol torde också vara ursprungligt. 



Fig 683. lnpass ningsmärken på korets ta k
stolsbjäl kar. Foto R Hejdström 1974 . 

Fitting marks on the rooftruss beams ofth e 
chance/. 

På en stor del av bjälkarna i koret s takstol finns in
huggna märken, s k inpassningsmärken , som tillkom 
när takstolen byggdes. Det är romerska siffror (fig 683) 
som inhuggits grovt på de bilade bjälkarnas långsidor 
vid hopfogningsställena (jfr en träkonstruktion i Alva 
kyrkas torn , SvK Go VI , s 290 f samt fig 338). Taksto
larna har förstärkts vid flera tillfällen, senast vid re
staureringen 1958-60. 

Interiör 

Kyrkans interiör utgör en imponerande anblick , ett av 
Gotlands största kyrkorum , vars medeltida karaktär 
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starkt betonades vid den genomgripande restaurering
en 1958-60. Detta skedde bl a genom att man avlägsna
de all bänkinredning i långhuset (fig 684) . 

De båda byggnadsdelarna koret och långhuset , som 
uppförts med ganska stort tidsintervall, utgör ett enda 
stort lika brett rum med femton höga valv uppburna av 
åtta stora kolonner. Denna för Gotlands kyrkoarkitek
tur ovanliga rumsbildning har tillkommit genom till
byggnaden av det stora gotiska koret , som fick ersätta 
ett romanskt kor, vilket troligen hade absid samt kors
armar åt norr och söder . 

Kyrkorummets väggar och valv är med undantag för 
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Fig 684. Interiör mot väster. Foto S Hallgren 1964. 

lnterior /ooking W. 

bägar med huggen omfattning putsade och vitkalkade. 
Detta är säkerligen den ursprungliga behandlingen , 
som man sedan fortsatt med ända till våra dagar. Detta 
kan bl a utläsas av kyrkans arkivalier. En omfattande 
förnyelse av kyrkorummet i detta avseende utfördes 
1807, dä väggarna inte bara vitkalkades utan också 
delvis målades med svart färg i linjer och kvadermön
ster främst i bägar, kring omfattningar och i valv. Troli
gen företogs en yttre renovering 1805, varefter man 
1807 fortsatte med interiören. Årtalet 1805 är utvändigt 
målat i långhusets lilla sydöstra portal (fig 651 ). Pä 
äldre fotografier ses årtalet 1807 invändigt målat pä 
korets östra vägg ovanför altaret (fig 712). I ett stäm
moprotokoll frän 1805 kan man läsa: »Sedan efter Pas
tors med Soknens äldsta och husbönder skedde öfver
enskommelse Lau Körkas bristfälligheter i anseende 
till Murarna medelst rappning och klistring med mera 
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borde botas och att sådant i denna sommar skulle före
tagas , samt en förståndig Mästare till detta arbetes 
bedrifwande sökas och antagas hafwa Pastor med kyr
koföreståndare dertill utsedt och samtalat med mäster 
Ni ls Rumberg ... som ock nu är tillstädes för att oför
töfwat begynna detta arbete ... och besluta en wis 
ordning , nödig till arbetets ordentel. och förswarliga 
bedrifwande. » 

År 1876 var det äter aktuellt med en putsning av 
kyrkans väggar. Denna gäng gällde det dock främst 
korets östra vägg , som var särskilt illa åtgången. »I 
följd af murkräfta hade den gamla rappningen dels vid 
första vidrörande affallit, dels suttit sä löst , att den ej 
längre kunde bibehållas. Muren hade därföre nästan 
helt och hållet måst blottas. Att lemna den i detta 
halffärdiga skick ginge omöjligen an, hvarjemte dess i
ståndsättande nu , dä ställningar voro uppförda, komme 



Fig 685. Korets södra vägg med bäge och fönster frän det romanska korets södra 
korsarm. Foto S Hallgren 1964. 

The S wall of the chancel with arch and window from the S transept of the Roma
nesque chancel. 

585 



LAU KYRKA 

Fig 686. Den romanska bågens östra anfang. Foto S Hallgren 
1964. 

The E springer of the Romanesque arch. 

att medföra mycket ringare kostnad än framdeles skul
le erfordras.» Även i senare tid och då detta skriv s 
( 1975) har just östra kormuren varit svårt fuktskadad, 
sannolikt till största delen på grund av de stora fön
strens otäthet samt solbänkarnas felaktiga lutningsv in
kel. 

Den senaste putsningen och kalkningen av kyrko
rummet utfördes i samband med kyrkans restaurering 
1958-60. I tombågens igenmurning i långhusets västra 
mur är väggen prydd med en omfattande kalkmålnings-
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Fig 687. Den romanska bågens västra anfang. Foto S Hallgren 
1964. 

The W springer of the Romanesque arch. 

sv it från 1520 samt en ornamental fris från 1200-talet. 
Dessa målningar framtogs vid den nyss nämnda restau
reringen. 

Bågar 

Tombågen i långhusets västra mur är rundbågig (svagt 
spetsig i översta delen) och mycket vid (fig 684) . Den 
bör vara samtidig med långhusets uppförande under 
1200-talets förra hälft. Bågen är nu helt igenmurad, 
vilket sannolikt skedde när man insåg att man ej kunde 



Fig 688. Den romanska bågens östra kapitäl. Foto S Hallgren 
1964. 

The E capita/ ofthe Romanesque arch. 

förverkliga planerna på ett torn. En tid torde den ha 
varit provisoriskt igensatt med bräder. Upp till de gans
ka lågt sittande skråkantade anfangslisterna är bågen 
uppförd av fint huggen kalksten. En målad ornamental 
fris på igenmurningens putsade och kalkade yta är till 
sin karaktär romansk, vilket måste innebära att bågen 
igen murats tidigt, sannolikt före det nuvarande gotiska 
korets tillkomst (se neJan under Kalkmålningar). 

I korets västra trave finns i södra muren en båge, 
som säkerligen hört samman med det äldre korets söd
ra korsarm (fig 685). Denna är svagt spetsbågig, vilket 
torde bero på en förändring av bågens övre del i sam
band med det gotiska korets tillkomst. Bågens omfatt
ning är av huggen kalksten, omväxlande rödaktig och 
gulgrå . Den uppbärs av slipade kolonnetter av mörk
brun kalksten med baser och kapitäl av grå kalksten. 
Baserna är försedda med hålkäl, vulst och hörnblad 
(fig 686). Det västra kapitälet är utformat som ett veck
kapitäl med huggna avrundningar upptill (fig 689), me
dan det östra kapitälet försetts med stiliserad växtor
namentik, som uppvisar viss likhet med sydvästra 
långhusportalens västra yttre kapitälornamentik (fig 
688). Av bl a denna anledning vågar man förmoda att 
långhuset och det romanska nu rivna koret uppförts 
ungefär samtidigt under 1200-talets förra hälft (se kyr
kans byggnadshistoria). 

KYRKOBYGGNADEN 

Fig 689. Den romanska bågens västra kapitäl. Foto S Hallgren 
1964. 

The W capita/ ofthe Romanesque arch. 

Fig 690. Romanskt kapitäl, örnkapitäl, som troligen hört sam
man med det romanska koret. Foto S Hallgren 1964. 

Eagle capita/, which probab/y be/onged ta the Romanesque 
chance/. 
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Den nyss omtalade väggen med dess båge har såle
des uppenbarligen ursprungligen tjänstgjort som syd
vägg i en korsarm . Vid väggen eller strax framför den
na har troligen stått ett altare. På detta tyder den nisch 
som är placerad i bågfåltets mitt. Den har förmodligen 
tjänstgjort som depositorium vid ett altarbord. Det fyr
passformade fönstret ovanför nischen har beskrivits 
ovan. Det nedre rum som korsarmen bildat har troligen 
varit täckt med ett kryssvalv. 

Valv 

Både långhuset och koret täcks av höga valv, som 
uppbärs av stora kolonner. Av de femton valven hör 
nio till långhuset och de övriga sex, något större, till 
koret. Fyra kolönner är romanska (de västra) medan de 
övriga fyra tillkom då koret uppfördes omkr 1300. 
Långhusets valv som är något lägre än korets har i 
putsen starkt markerade grater. Valvkvadraterna upp-
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Fig 691. Pelarbas i långhuset 
med hörnprydnader i form 
av stiliserade djurframställ
ningar och växtornamentik. 
Foto S Hallgren 1964. 

Base of a pillar in the nave 
with corner ornaments in the 
form of sty/ized anima/s and 
plant ornamentation . 

delas genom kraftiga gördelbågar av huggen kalksten 
med rätvinklig profil. Vid murarna avslutas gördelbå
garna med enkla profilerade konsoler (fig 697). De fyra 
kolonnskaften är uppförda av trummor av grå kalksten. 
Baserna består av en kvadratisk avfasad bottenplatta 
samt på denna en rund hålkälad vulst. I de fyra hörnen 
enkel huggen bladornamentik samt på kolonnbas nr Il 
och III figurreliefer. På kolonnbas nr Il tre huvuden: a. 
(nordvästra hörnet) kvinnohuvud (?) med hårflätor av
slutade i bladrankor (fig 692). Huvudet är skadat. - b. 
(sydvästra hörnet) manshuvud med flätat skägg och 
stiliserat hår, mandelformade ögon, rak n~sa och rund 
mun (fig 693). - c. (sydöstra hörnet) ansiktsmask, 
odjurshuvud ur vars breda mun tungan hänger fram, i 
pannan har huvudet två korta horn (fig 695). 

På kolonnbas nr III finns följande figurframställning
ar i hörnen: a. (nordvästra hörnet) vädurshuvud med 
utstående mandelformade ögon och långa krumhorn 
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Fig 692. Kvinnohuvud på pelarbas nr Il , 1200-talet. Foto R Hejdström 1974. 

Woman's head on pillar base no Il , /3th century. 

(fig 694). - b. (sydvästra hörnet) padda med tjock rund 
kropp , små ben och runda ögon (fig 696). 

Samtliga kolonner i långhuset avslutas uppåt med 
enkla kuddformade kapitäl (fig 697). 

De gotiska valven i koret , sk domikalvalv , är högre 
och större än långhusvalven. De har i putsen markera
de grater. Kolonnskaften är uppbyggda av trummor av 
gulgrå kalksten, vilken är något ljusare än den i långhu
set. Det är tydligt märkbart att en ljusare kalksten än 
den i långhuset använts i det gotiska koret både i ko
lonner, gördelbågar, konsoler och fönsteromfattningar. 
De gotiska kolonnernas baser består av en murad 
kvadratisk plint som grund och på denna en skråkantad 
sockel och en bottenplatta uppåt avslutad i en hålkälad 
vulst. I hörnen har samtliga bottenplattor rikt utforma
de hörnblad, alla olikartat utformade (fig 700-704). 

Kolonnerna avslutas uppåt med stora kapitäl som 
försetts med huggen rik växtornamentik, alla med olika 

4- 755372 

Fig 693 . Manshuvud på pelarbas nr Il , 1200-talet. Foto R Hejd
ström 1974. 
Man's head on pillar base no Il/, 13th century. 
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Fig 694. Vädurshuvud på pelarbas nr III. Foto R Hejdström 
1974. 

Ram's head on pillar base no IIJ. 

Fig 695. Odjurshuvud på pelarbas nr Il, 1200-talet. Foto 
R Hejdström 1974. 

Monster's head on pillar base no Il, 13th century. 
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Fig 6%. Padda, höfnprydnad på pelarbas nr III. Foto R Hejd
ström 1974. 

Toad, corner ornament on pillar base no /Il. 
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Fig 697. Valv, gördelbågar och pelare i långhusets sydvästra hörn. Foto S Hallgren 1964. 

Vault , transverse arches and pil/ars in th e SW corner ofthe nave. 

utformning. Denna ornamentik har stora överens
stämmelser med de båda korportalernas huggna ut
smyckning (fig 698, 699). 

Valvkvadraterna uppdelas genom kraftiga gördelbå
gar av huggen kalksten med rätvinklig profil i två 
språng. Vid muren avslutas gördelbågarna med profile
rade lister och under dessa rikt utformade konsoler 
med fint huggen växtornamentik (fig 705-707) . 

Golv 

Samtliga golv i kyrkorummet är belagda med slipade 
kalkstensplattor samt i koret några inlagda gravstenar 
och en stor medeltida altarskiva (se nedan). Korgolvet 
höjer sig ett trappsteg, ca 20 cm, över långhusgolvet 
och podiet vid altaret två trappsteg över korgolvet. 
Kalkstensgolven inlades vid den stora restaureringen 
1958-60. 
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I en restaureringsrapport av Gunnar Svahnström 
(I/ 12 1961) meddelas följande om kyrkans tidigare 
golv: 30 

»Kyrkan hade före restaureringen trägolv , som vid mellersta 

sydingängen !äg ca 22 cm över markytan . Frän och med det 
östligaste pelarparet var golvet tvä steg (31 cm) förhöjt. Trä
golvet var inlagt 1892. Altaret stod pä en murad förhöjning 
med tvä 16,6 resp. 17 ,5 cm höga steg av kalksten ät norr, 
väster och söder. Golvet var där av cement. 

Trägolvet borttogs i hela kyrkan . Multnade trärester härrö
rande frän ett tidigare trägolv iakttogs i länghuset 32-34 cm 
under det borttagna. Det avtecknade sig som ett mörkt ca 6 
cm brett band pä pelarbaserna ... Detta golv har vilat pä 
bjälkar , varav rester påträffades. Den huggna stenen i pelar
baserna fortsatte ca 53 cm ned under det övre trägolvet. 
Nägot tydligt markerat golv fanns ej pä denna nivä. 

Rester av det nämnda multnade trägolvet iakttogs flerstädes 
inom kyrkans västra och mellersta deltom det andra pelarpa

ret frän Ö. Ö om det östligaste pelarparet förekom ävenledes 
träres ter frän ett tidigare golv men pä 20-22 cm högre nivä . 
Detta golv hade samband med predikstol strappan, som fort
satte ned genom det övre trägolvet. Mellan de gamla trägolven 
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Fig 698. Pelarkapitäl i koret, omkr 1300. 
Foto S Hallgren 1964. 

Pillar capita/ in the chance/, c 1300. 

i länghuset och koret har sälunda varit ett steg pä 20 cm 
nägonstans mellan de tvä östligaste pelarparen , men stegets 
exakta plats kunde inte fastställas. 

I korpartiet fanns pä lägre nivä, ca 20 cm under det äldre 
trägolvet , rester av ett murbruksgolv. Det !äg pä samma nivä 
som det äldre trägolvet i länghuset. Pä murbruksgolvet hitta

des medeltidsmynt och skärvor av mälat glas. 
Stegen till altaret var uppall ade pä kalkstensplintar utan 

bruk. Anordningen gjorde intryck av provisorium och torde 
ha tillkommit i samband med restaureringen 1892. Sannolikt 
ändrades hela altarpodiet vid detta tillfälle under det att själva 
altaret förblev oberört. De huggna hörnkedjorna pä altaret 
fortsatte 14 cm ner under cementgolvet. » 

Av äldre fotografier framgår att korgolvet före re
staureringen åtminstone delvis var belagt med kalk
stensplattor (fig 711). Vid en visitation 1802 påpeka
des: » Lau kyrka tarfvar mycken reparation så väl å 
taket, som i synnerhet å golfvet inne i kyrkan, hvilket 
befanns nästan obrukbart. Härtill föreslogs Ölands
sten, då kostnaden väl blifver något större än af bräder, 
men också är gjord for evärdeliga tider. » Troligen 



Fig 699. Valv , gördelbåge och pelare i 
koret , omkr 1300. Foto S Hallgren 1964. 

Vault, transverse arch and pillar in the 
chancel, c 1300. 

KYRKOBYGGNADEN 

Fig 700. Pelarbas i koret med huggna hörnprydnader i form av stiliserad växtorna
mentik. Foto S Hallgren 1964. 

Pillar base in the chance/, with carved corner ornaments in th e f orm of stylized 
p/ants. 

inlades detta kalkstensgolv i koret vid kyrkans inre 
renovering 1807 (se nedan). 

Sakristians golv, som i likhet med övriga golv nu är 
belagt med slipade kalkstensplattor, har tidigare under 
olika perioder bestått av både trä och sten. 1817 fick 
skolmästaren enligt räkenskaperna betalt för repara
tion av sakristiegolvet. Vid denna tid torde det ha be
stått av bräder. E nligt samma källa inlades stengolv i 
sakristian 1840. 

Nischer 

Koret har i väggarna fem ursprungliga nischer. Två är 
placerade i södra muren , av vilka den västra hört sam
man med den romanska kyrkan . Två finns i östra mu
ren och en i norra muren. Den sistnämnda har troligen 
tjänstgjort som sakramentskåp. - I . Nisch i södra mu
ren inom bågfältet som hört samman med den roman
ska kyrkan (flg 685). ben är putsad och kalkad samt 
saknar stenomfattn ing. Uppåt avslutas den i en trubbig 
triangelbåge. Mått: höjd 127, bredd 67 djup 43 cm. - 2. 
I korets södra mur öster om portalen. Nischen är helt 
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Fig 701. Hörnprydnad på pelarbas nr VI , omkr 1300. Foto 
S Hallgren 1964. 

Corner ornamen t on pillar base no VI, c 1300. 

Fig 703. Hörnprydnad på pelarbas nr VII , omkr 1300. Foto 
S Hallgren 1964. 

Corner ornament on pillar base no VII, c 1300. 
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Fig 702 . Hörnprydnad på pelarbas nr VII , omkr 1300. Foto 
S Hallgren 1964. 

Corner ornament on pillar base no VII, c 1300. 

Fig 704. Hörnprydnad på pelarbas nr VII, omkr 1300. Foto 
S Hallgren 1964. 

Corner ornament on pillar base no VII , c 1300. 



Fig 705. Konsol pä det gotiska korets 
norra vägg . Foto S Hallgren 1964. 

Bracket on the N wall of the Gothic 
chance/. 

Fig 706. Konsol pä korets östra vägg. 
Foto S Hallgren 1964. 

Bracket on the E wal/ ofthe chance/. 

Fig 707. Konsol pä korets södra vägg. 
Foto S Hallgren 1964. 

Bracket on the E wal/ ofthe chance/. 
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klädd med huggen kalksten och har rakspetsig avslut
ning uppåt. I bottenplattan en fyrpassformad piscina 
(fig 708). Mått: höjd 113, bredd 76, djup 44 cm. Pisci
nans diam 23, djup 6 cm. - 3-4. I korets östra mur på 
ömse sidor om altaret finns två rektangulära, troligen 
ursprungliga nischer nu helt inklädda med bräder och 
med omfattningar av trä från 1711 resp 1787. Omfatt-
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Fig 708. Nisch med piscina i korets 
södra mur. Foto R Hejdström 1974. 

Niche with piscina in the S wal/ of the 
chancel. 

ningarna är likartat utformade, målade i blått med röda 
lister, enkla blåmålade dörrar (tig 629). Mätt: höjd 156, 
bredd 86, djup 48. Den norra: höjd ca 160, bredd 90, 
djup 46. - 5. I korets norra mur finns en kvadratisk 
nisch helt klädd med huggna kalkstensplattor. Den har 
troligen ursprungligen använts som sakramentskåp. 
Mått: höjd 55 , bredd 57, djup 54 cm. 



Kyrkans byggnadshistoria 

Lau sockens första kyrkobyggnad var troligen av trä. 
Några spår av denna förmodade träkyrka har dock ej 
påträffats. Vid den omfattande restaurering kyrkan ge-
nomgick 1958-60 gjordes en utgrävning som främst 
syftade till att klargöra det romanska korets storlek och 
planform.31 Några stolphål eller andra spår som kunde 
tyda på att en träkyrka varit placerad på denna plats 
före stenkyrkans uppförande påträffades ej vid detta 
tillfälle. Med tanke på att den romanska kyrkan, som 
bör vara den första stenkyrkan på platsen , uppförts 
först under 1200-talets förra hälft är det mycket troligt 
att den föregåtts av en träkyrka. Detta tycks ha varit 
det vanligaste i de gotländska socknarna. Den bevara-
de medeltida dopfunten tillskriven stenmästaren Si-
graf, bör ha tillkommit omkr 1200 och torde alltså ur-
sprungligen ha haft sin plats i denna förmodade träkyr-
ka. I många Gotlandskyrkor har man under senare år 
funnit spår av träkyrkor (Silte, Garde, Eke), av vilka de 
flesta uppenbarligen varit utförda i stavteknik. 32 

När församlingen på 1200-talet beslöt sig för att upp-
föra en kyrka av sten tog man till så stora mått att det 
blev den utan jämförelse största romanska kyrkan på 
Gotlands landsbygd. Långhuset som fortfarande är be-
varat är 16 m brett och ca 23 m långt. Närmast jämför-
bara kyrka, Dalhem, har ett långhus som är 12,6 m 
brett och 16,8 m långt. Hela den romanska kyrkans inre 
längd bör ha varit ca 30 m (nuvarande längd 32 m) , en 
ansenlig anläggning. 

Lau kyrkas storlek har alltid förvånat och gett upp-
hov till en mängd spekulationer. Socknens invånaran-
tal på medeltiden kan knappast ha varit så stort att det 
skulle motivera en gudstjänstlokal av dessa dimen-
sioner. Man har därför bl a förmodat att den varit en 
vallfartskyrka, möjligen med en undergörande relik, 
som dragit till sig stora människoskaror. Man har också 
antagit att pilgrimsvägen till det Heliga landet, som ofta 
gick via Gotland , passerat Lau och att en utskepp-
ningshamn österut funnits här eller i grannsocknen 
När. Den stora kyrkan i Lau skulle alltså ha tjänstgjort 
som pilgrimskyrka. Man har i detta sammanhang för-
modat att kyrkans stora vind kan ha använts som 
härbärge . Ett högt placerat fönster i den bevarade söd-
ra muren till det romanska tvärskeppet kan tyda på 
detta. 

Det finns också uppgifter om att dominikanerna, som 
var verksamma i Visby från omkr 1230 och där upp-
förde en stor kyrka samt klosterbyggnader (S Nicolai), 
skall ha använt Lau och Vamlingbo kyrkor som pre-

dikolokaler på landsbygden, dit folk också från angrän-
sande socknar kunde söka sig för att bevista mässan, 
åhöra predikan och legenduppläsning samt åse pas-
sionsskådespel. 33 I Vamlingbo finns en medeltida pre-
dikostol bevarad, en öppning i triumfbågsmuren med 
trappa från koret. 34 Denna öppning med omfattning av 
huggen kalksten i ett block har nu förstorats nedåt till 
en genomgång som leder till den nuvarande prediksto-
len , som är uppställd i långhusets sydöstra hörn. 

En anordning som möjligen kan ha tjänstgjort som 
predikstol under medeltiden är också bevarad i Lau . 
Den murtrappa som leder från långhuset till korets vind 
har i sitt nedre lopp en rektangulär öppning mot kyrko-
rummet. Den är nu igensatt med fönsterglas. I trappan 
finns på lagom höjd under öppningen ett podium (ca 
60 x 60 cm) där den talande kan ha stått. Möjligen kan 
denna öppning åtminstone vid vissa tillfällen ha tjänst-
gjort som predikstol. Den kan också ha använts i sam-
band med passionsspel. 

De många stora portalerna i Lau tyder också på att 
kyrkan kan ha haft andra funktioner än de vanliga, dvs 
för gudstjänstbruk. Unik är den stora portalen på ko-
rets norra sida. Som framgått av beskrivningen ovan 
har långhuset tre ingångar, två stora portaler, en i södra 
och en i norra muren, båda i kyrkans västra del, samt en 
liten ingång på södra sidan alldeles intill det gotiska 
koret. Den sistnämnda portalen kan ha tjänstgjort som 
ingång för prästerskapet. Det är nämligen ovisst om det 
nu rivna romanska koret hade någon ingång. Den beva-
rade södra muren saknar i alla händelser spår efter en 
sådan. 

Redan det bevarade ovanligt stora långhuset antyder 
att det var en efter landskyrkomått kolossal kyrko-
byggnad man planerat och delvis uppfört i Lau under 
1200-talets förra hälft. Den breda tombågen samt syn-
liga förtagningar i västmurens ytterliv ger anvisningar 
om att man också planerat ett mycket stort västtorn. 
Hur det romanska koret var utformat ger den bevarade 
sydmuren till korsarmen delvis besked om, men tyvärr 
är vi dåligt underrättade om planformen, eftersom den 
utgrävning som företogs i samband med restaureringen 
1958-60 på denna punkt var resultatlös. Märkligt nog 
fann man vid detta tillfälle inte ens spår efter äldre 
grundmurar, som kunnat ge upplysning om det ur-
sprungliga korets utformning. 35 

Det enda som återstår av det i övrigt rivna romanska 
koret är som nämnts södra korsarmens sydgavel som 
ingår i det gotiska korets sydmur (fig 647) . Det är 
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naturligtvis en mycket betydelsefull del av den ur-
sprungliga korbyggnaden som på detta sätt räddats åt 
eftervärlden. Denna byggnadsrest kan ge upplysningar 
både om korsarmens bredd , höjd samt om byggnads-
sättet, dvs det tekniska tillvägagångssättet vid byggna-
dens uppförande. 

I motsats till långhuset, som av allt att döma till-
kommit samtidigt , har tvärskeppet synbarligen stått 
oputsat, vilket berott på att murens ytterliv bestått av 
fint huggen kvadersten . Stenen i långhusets yttermurar 
är endast tuktad och har därför putsats , vilket säkerli-
gen är den ursprungliga behandlingen. Muren har lagts 
i jämna skift med som vanligt stora kvadrar i botten-
skiften . Troligen var båda korsarmarna samt de övriga 
delarna av det romanska koret uppförda på samma 
sätt, alltså med fint huggna fasadstenar och har således 
stått oputsade. 

Vad det romanska korets planform beträffar vet vi 
mycket litet, eftersom utgrävningen vid restaureringen 
19584>0 ur denna synpunkt som nämnts var resultatlös. 
Det förefaller dock mest troligt att det romanska koret 
bestått av en korkvadrat med absid samt de båda kors-
armarna som delvis bevarats (fig 709). 

Den romanska kyrkan i Lau med dess stora treskep-
piga långhus, tvärskeppsarmar samt förmodade kor-
kvadrat med absid saknar motsvarighet på den got-
ländska landsbygden. Treskeppiga långhus från 1200-
talets förra hälft men av mindre dimensioner finns 
också i Vamlingbo och Dalhem (Svk Go IV, s 152 t), 
men dessa har enkla rakt avslutade kor. Koret i Vam-
lingbo är dock osedvanligt långt och täcks av två stora 
kryssvalv (jfr S Clemens36 och S Göran i Visby, troli-
gen från samma tid). 

Några av kyrkorna i Visby har i tidigare skeden haft 
en med Lau förmodade korparti överensstämmande 
planform. Det gäller tex S Maria (nuvarande domkyr-
kan), S Clemens och S Hans. 37 Troligen har dessa Vis-
bykyrkor haft betydelse för utformningen av den 
romanska kyrkan i Lau. Det har ovan antytts att domi-
nikanerna i Visby möjligen kan ha använt den stora 
kyrkan i Lau, liksom Vamlingbo kyrka på Sudret, för 
sin predikarverksamhet. Om det ligger någon sanning 
i detta, vilket ej kunnat verifieras, är det rimligt att 
förmoda att dominikanernas klosterkyrka i Visby, S 
Nicolai, också fick bli förebilden när kyrkan upp-
fördes. 

Planformen med obetydligt utskjutande korsarmar är 

ovanlig. Den förekommer dock i Westfalen , där tex 
kyrkan i Balve i stort sett har samma planform38 (fig 
710). Någon direkt påverkan härifrån har man knappast 
anledning att förmoda, men överensstämmelserna kan 
ge en fingervisning om varifrån impulser kan ha motta-
gits. 

Omkr 1300 började man uppföra ett stort treskeppigt 
kor, det nuvarande. Det försågs med portaler både i 
söder och norr, vilket är mycket ovanligt. Det roman-
ska koret revs med undantag för den södra korsarmens 
södra mur som fick stå kvar och nu ingår i det gotiska 
korets murverk. Även övrigt material från det rivna 
romanska koret tillvaratogs och återanvändes i stor 
utsträckning, tex fint huggna kvaderstenar (främst i det 
nuvarande korets södra mur) , fönsteromfattningar 
(södra korfönstret) och sockelstenlj.r med rund stav. 
För att erhålla en enhetlig sockel runt kyrkan nyhöggs 
vissa partier av korsockeln med långhussockeln som 
förebild samt det sockelparti som bevarats i södra 
kormuren. 

Den på korets norra sida belägna sakristian uppvisar 
åtskilliga romanska drag, tex i fönstrens utformning 
och i den enkla hålkälade sockeln. Jämförd med koret 
är den också förhållandevis liten. Den bör dock ha 
tillkommit samtidigt med det gotiska koret, vilket bl a 
framgår av den del av norra kormuren som nu döljs av 
sakristians tak. Vid restaureringen 1958-60 då sakristi-
ans vind var tillgänglig på grund av takets omläggning · 
kunde man konstatera att denna del av korets fasad 
bestod av tuktad sten, medan övriga partier finhuggits. 
Man var således vid korets uppförande medveten om 
att detta parti skulle döljas av sakristians tak och alltså 
ej behövde finhuggas. Möjligen tillvaratogs byggnads-
sten från en romansk sakristia, vilket skulle förklara de 
ålderdomliga stildragen. 

I fråga om storleken har koret i Lau endast en mot-
svarighet på den gotländska landsbygden, nämligen det 
stora koret i Källunge (SvK Go Il, s 214 t), som bör ha 
tillkommit samtidigt eller något senare. Båda dessa kor 
är treskeppiga med tre stora fönster i östra muren och 
påfallande höga portaler. 

Den huggna växtornamentiken i korets portaler, på 
kolonner och kapitäl har sina närmaste motsvarigheter 
i portalerna i Rone (SvK Go VI, s 358 t) och När, båda 
grannkyrkor till Lau. Alla dessa kyrkor kan tillskrivas 
anonymmästaren »Ronensis», som troligen var verk-
sam omkr 1300.39 
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Fig 709. Det romanska koret , rekonstruk-
tionsförsök av E Lagerlöf och J Söderberg. 

Th e Romanesque chancel, attempted re-
construction by E Lagerlöf and J Söder-
berg. 
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Fig 710. Balve i Westfalen , plan av 
församlingskyrkan , I : 400. Efter 
Bau- und Kunstdenkmäler. 

Ba/ve in Wes tphalia, plan of the 
parish church , I :400. 
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Restaureringar 

Kyrkan i Lau har ofta måst genomgå för församlingen 
mycket kostsamma reparationsarbeten främst på grund 
av de stora taken över långhuset och koret. De första 
uppgifter vi har om sådana arbeten är från 1600-talet. 
1689 beviljades hjälp till kyrkan, som vid denna tid 
uppenbarligen var i ett mycket dåligt skick. Redan vid 
denna tid utgick rikskollekt till förmån för de gotländ
ska kyrkornas underhåll. 40 

Även på 1700-talet fick församlingen enligt visita-
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Fig 711 . Interiör mot väster , söd
ra sidan, före 1892 ärs res taure
ring. Foto i A TA. 

Interior looking W, south side, 
bef ore th e restoration in 1892. 

tionsprotokoll ekonomisk hjälp till lagning av taken. År 
1759 antecknades: » ... Tutores . .. tilspordes, om det 
än driiper i deras Kyrcka? Swarade neij! Kyrckan war 
nu igenom den ifrån stiftet influtne Collecten lagad til 
Tak och det mindre tornet. » Detta hade skett 1756. 

År 1805 lagades och putsades kyrkans exteriör och 
två år senare, 1807, restaurerades interiören. Vid detta 
tillfälle lades nya golv i hela kyrkorummet och väggar 
och valv putsades och vitkalkades. Samtidigt försågs 

http:underh�ll.40


Fig 712. Interiör av koret mot öster före restaureringen 1892. Foto C F Lindberg 1875. 

Interior of the chancel looking E before the restoration in 1892. 
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omfattningar, bägar och kapitäl med kvadermarkering i 
svart . Även de många kolonnerna vitkalkades och de 
västligaste stänkmälades med svart färg (fig 712). 

Mot 1800-talets slut var kyrkan äter i behov av både 
yttre och inre reparat ion. År 1876 förstorades länghus
fönstren genom en förlängning nedåt med ca 60 cm (2 
fot) för att ge interiören mera ljus . 1886 fick korfön
stren delvis nya stenomfattningar och nya »blybågar 
samt glas». 

Under åren 1892- 93 företogs en omfattande restau
rering av kyrkobyggnaden , både in- och utvändigt , ef
ter förslag av arkitekten Gustaf Pettersson,41 Stock
holm. Kyrkans yttermurar putsades (långhuset och ko
rets östra gavel) övriga delar av huggen sten fogströks 
med cement. Portalerna lagades och nya kolonnetter 
insattes i avtrapp ningarna. Invändigt omgestaltades 
kyrkorummet radikalt, vi lket delvis berodde på att ma n 
inköpt Visby domkyrkas orgel som krävde stort ut-

602 

Fig 713 . Interiör mot väster. Efter 
tuschteckning av L Cedergren 
1855. ATA. 

Interior looking W; after an ink 
drawing by L Cedergren , 1855. 

rymme. Golvet i hela kyrkorummet omlades, varvid 
det höjdes ca 30 cm i västra delen och ytterligare två 
trappsteg (ca 40 cm) i koret. Man hade ursprungligen 
tänkt behålla de gamla bänkarna, men beslöt under 
restaureringsarbetets gäng att sätta in nya »tidsenliga» 
bänkar eftersom man ansåg att detta »vore en icke blott 
nyttig , utan ock välbehötlig sak, då de gamla voro 
skröpliga och ytterligen ätgägna af sot och väta, sedan 
början af Juli m. d.ä». Bänkarna hade således stått ute 
en tid medan restaureringsarbetena pågick i kyrkan . De 
nya bänkarna i nygotik utfördes efter ritningar av 
byggmästare Nils Pettersson,42 Guldrupe. Vidare put
sades väggar och valv och samtidigt avlägsnades kalk
strykningen frän 1807 på bägar, omfattningar och ko
lonner (fig 714). 

Under 1900-talets första årtionden krävdes inga 
större reparationsarbeten i kyrkan med undantag för 
att taken måste lagas vid ett flertal tillfällen . Förbere-



Fig 714. Interiör mot sydväs t efter restaureringen 1892 . Foto E Erici 1915 . ATA . 

lnterior /ooking SW after the res toration in 1892. 
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delser för en ny omfattande restaure ring gjordes dock 
redan omkr 1950, då man funnit a tt inte riören skadats 
svårt av de läckande ta ken, som också skada t takstol s-
konstruktionen . 

Ett omfattande restaure ringsförslag upprättades av 
arkitekt Åke Porne, Stockholm 1955. I ett utlåtande om 
res taureringens nödvändighe t skrev ha n: »Såsom situ-
atione n nu är har man att vä lja me lla n att antingen 
ge nomföra en restaurering, som ko mmer att stä lla sig 
mycket dyrba r, eller att låta kyrka n fö1falla till ruin . 
Något annat a lternati v to rd e ej finn as. » Kostnaderna 
fö r res ta ure ringen berä knades till omkr 350 000 kr, ett 
sv indlande belopp för den lilla fö rsamlingen . 

Efte r en framstä llning av bi skope n i Vi sby begä rde 
eckles ias tikministern av 1957 års rik sdag att riksanti-
kvarieämbetet av sitt anslag för vård och underhåll av 
byggnad sminne smärken skulle be myndigas att med e r-
fo rde rliga medel få stödja restaure ringen av Lau kyrka . 
Detta be viljades. Hä rige nom var de stö rsta ekonomis-
ka svå righetern a und anröjda och vid å rsskiftet 1957- 58 
kunde restaure ringsarbetet igångsättas. 

Ma n fö ljde i stort sett a rkitekt Pornes sta rk t person-
liga resta ure ringsförslag. Byggnad ste kni sk kontrollant 
va r intendent Olof Skoglund , Byggnad sstyrelsen och 
som riksantikvarieä mbetets kontro lla nt tjänstgjorde 
tand santikvarie Gunnar Svahnströ m. An sva rig för 
konse rve ringsa rbetena va r ko nstnä re n Erik Olsson . 

Resta ureringen omfattade ge no mgripande föränd-
ringa r både av exteriören och inte riö ren. Taken över 
både lå nghu set och koret , som tidigare täc kt s med fal-
bräder, belades nu med koppa rpl åt fö r att underh å llet i 
framtide n skulle bli så lite t kostnad skräva nde som möj-
lig t. Takrytta ren över långhuse ts väs tra de l utb ytt es 
mot en ny av i stort se tt samma fo rm . De n placerades 
dock något lä ngre åt öster ä n de n ga ml a ta krytta ren 
som stå tt i li v med väs tmure n. Också denna täckte s 
med kopparpl åt. Västmurens översta de l som tidiga re 
bes tå tt av bräder uppfördes nu ända till gavelröstet av 
tege l och put sades utvändigt. Sa mtliga porta ler lagades 
oc h re ngjordes. Putsen på långhu set och i koret s östra 

gave l e rsattes med ny och avfärgades med grå kalk . 
Fönste romfattningar och soc kl a r lagades och rengjor-
des. 

In vändigt blev resta ureringe n än mer o mdanande . 
Arkitekt Porne ville med sitt fö rslag i görligas te mån 
å te rskapa det medeltida kyrkorummet. Detta uppnåd-
des frä mst genom att all sentida fas t inredning i långhu-
se t av lägs nades, dopfunten placerades på ett högt 
ste npodium i långhuset s mitt och de n stora orgeln vid 
väs tvägge n utbytte s mot en lite n som uppställdes vid 
lå nghu sets norra mur. Koret avdelades frå n långhuset 
med ett glest jä rn skrank . 

Äve n i koret borttogs bä nkinredninge n, men den er-
sattes hä r med lösa stola r. Predikstolen fl yttades från 
södra sida n till norra och uppstä lldes på ett podium av 
kalkste n. Ljudta ket och trappan av trä slopades (förva-
ra s nu i kyrkans bod) . Den stora mede ltida a ltarskivan 
nedlades i golvet framför alta ret och i dess stä lle place-
rades en mindre altarskiva, sannolikt från ett lek-
mannaaltare , på högaltaret. Det medeltida altarskåpet 
re noverades av Erik Olsson . Det kompletterades sam-
tidigt med en Mariabild skuren av konstnären Bertil 
N yström , Slite. Den medeltida Mari abilden i scenen 
Mari e kröning saknades nämligen . Det nygoti ska altar-
skranke t från 1892 ersattes med e tt svartmåla t skrank 
av j ärn. Dörra r och omfattningar av trä må lades . Fön-
stren lagades och nytt glas insattes dä r så erfordrades. 
I de två romanska fönstren i den bevarade korsarms-
muren insattes medeltida glasmålningsfragment som 
på träffats i korgolvet i samband med re staureringen. 
De hade sammanfogats till mosaiker av konstnären 
Erik Olsson , i det runda fön stret i form av en triangel 
och i det fyrpassformade fön stret i form av ett kors . 

Väggar och va lv i hela kyrko rummet omputsade s 
och ka lkades . Medeltida put s va r endas t bevarad i 
to rn bågens igenmurning där en sto r må lningssv it från 
två pe rioder, 1200-ta let och 1500-ta let , kunde fra mta-
gas. Samtliga golv belades med ka lkstensplattor . 

Kyrkan åte rinvigdes den 28 augusti 1960 av biskop 
Algot Anderberg . 
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Fig 715. Den igenmurade tombågen med ornamentala målningar från 1200-talet samt 
figurscen från 1520. Foto S Hallgren 1964. 

Th e blocked-up tower arch with 13th century ornamental paintings andjigure scene 
dating from 1520. 

Kalkmålningar 
Kyrkans bevarade medeltida kalkmälningar är helt 
koncentrerade till det murparti som infogats i tornbä
gen (fig 715). Målningarna härrör frän tvä perioder; en 
ornamental fri s frän 1200-talet samt en stor figurscen 
som genom en mälad inskrift är daterad till 1520. 

5- 755372 

Den första periodens målningar är alltsä rent orna
mentala (fig 716) , tvä band av blad och växtslingor, det 
översta i strängt geometrisk utformning, hjärtpalmetter 
med infogad stiliserad växtornamentik. Under denna 
bärd finns en friare komponerad fris av växtslingor i 
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rött, grått och grönt. I mitten , överskärande de båda 
bårderna, finns ett likarmat kors inskrivet i två ringar 
mellan vilka trianglar i rött och grått är infogade. Det är 
förmodligen ett konsekrationskors, som tillkommit i 
samband med invigningen av långhuset , vilken bör ha 
skett under 1200-talets förra hälft, möjligen 1214. 

Den stora figurscenen ovanför de ornamentala fri
serna är av betydligt senare datum. Enligt en målad 
inskrift tillkom den 1520. Scenen framställer Kristus 
som världsdomare. Samtidigt är den en Nådastols
framställning, dvs Gud Fader, som tronar på regnbågen 
och håller fram den korsfäste. En ovanlig kombination 
av de båda scenerna. På ömse sidor om »Nådastolen» 
står storfiguriga basunblåsande änglar med väldiga 
vingar. Under Nådastolsframställningen återges en 
scen med de dödas uppståndelse . De stiger på den 
yttersta dagen upp ur sina gravar. På Nådastolssce
nens högra sida framställs de saliga på väg till himmel
riket . I skaran märks en biskop med mitra på huvudet. 
På den vänstra sidan störtas de fördömda i ett stort 
flammande helvetesgap. Även i denna skara märks en 
biskop med sin mitra. 

Ett smalt målat band skiljer den nyss beskrivna stora 
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Fig 716. Detalj av ornamental 
fris från 1200-talet. Foto S Hall
gren 1964. 

Detail of a /3th century orna
mental frie ze. 

scenen från en undre framställning med Kristus omgi
ven av åtta apostlar. I mitten stående Kristus iförd 
fotsid dräkt. Han har stor korsgloria, vars korsändar 
sträcker sig utanför glorian. I vänster hand håller han 
en oblat medan han med höger hand gör en välsignande 
åtbörd. Apostlarna, fyra på varje sida, är från vänster 
Filippus med sitt attribut en korsstav, Jakob dy med 
sin valkarstång, Andreas med sitt kors, samt närmast 
Kristus, Petrus med nyckeln. På Kristi vänstra sida står 
Johannes med kalken, Paulus med svärdet, Tomas med 
en lans samt slutligen en apostel vars attribut utplånats. 

Samtliga apostlar är iförda fotsida dräkter och mant
lar. De har alla glorior. Mellan apostlafigurerna har 
målats stora växtornament i form av starkt stiliserade 
blad och blommor (fig 717). Längst till höger en krona 
med höga spetsar. Strax nedanför och till vänster om 
aposteln Andreas finns en runinskrift , som ännu är 
otolkad (fig 718). 

Ovanför och till vänster om Kristusfiguren är ett 
årtal anbringat MDXX (= 1520). Detta anger troligen 
målningarnas tillkomstår. Färgskala: brunrött, svart 
(konturmålning) samt grått (fig 717). 

Målningar av samme mästare »Mästaren från 1520» 
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Fig 717 . Välsignande Kristus, detalj av figurmålningen frän 1520 (se årtalet ovanför 
Kristusfiguren). Foto S Hallgren 1964. 

Christ in an attitude of benediction; de ta il of figure painting dating from 1520 ( see 
the date above the figure of Christ). 

finns också i Alva kyrka (SvK Go VI , s 305 f) samt i 
Lojsta och Väte (SvK Go III, s 295 f) . De kännetecknas 
av stor enkelhet, ibland nästan burlesk folklighet, vil
ket i Lau är särsk ilt märkbart i Ytterstadomsframställ
ningen. 43 

Den nu beskrivna mälningssviten frän de två perio-

derna , 1200-talet och 1500-talet , ryms helt inom den 
igenmurade tombågen. Detta talar för att igen murning
en skett omedelbart efter långhusets uppförande på 
1200-talet. Man var alltså redan nu inställd på att tom
bygget ej skulle bli av eller åt minstone dröja. 

Målningarna framtogs och konserverades av konser-
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vator Erik Olsson vid kyrkans restaurering 195~0 . 44 

De hade dittills dolts av en tunn överkalkning. Denna 
hade troligen tillkommit 1807 dä kyrkans interiör ge
nomgick en omfattande renovering. Vid samma tillfälle 
målades interiören sparsamt med svart färg, varvid 
samtliga omfattningar och bägar försågs med kvader
mälning pä den vita putsen. Utmärkande för denna 
kalkning var att hela interiören, alltså även huggna 
omfattningar, bägar och kolonner med kapitäl kalkades 
och må lades (fig 711). De tvä väst ligaste pelarparen 
försågs dessutom som ovan nämnts med stänkmälning i 
svart. Samtidigt målades ett svart kors pä muren i 
tornbägen och där upphängdes triumfkrucifixets Kris
tusfigu r. 

All denna kalkning och bemälning av de huggna inte
riördetaljerna avlägsnades vid en restaurering 1892. 
Vid detta tillfälle observerades målningar pä korets 
södra vägg. Dessa var troligen medeltida. Eftersom de 
var bevarade endast i fragmentariskt sk ick framtogs de 
ej. 
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Fig 718. Målad runinskrift , 
troligen tillkommen samtidigt 
med figurm ålningen 1520. 
Foto S Hallgren 1964. 

Painled runic inscriplion, 
probably execuled al lh e 
same lime as lhe figure 
painling in 1520. 

Vid restaureringen 1958-60 observerade konservator 
Erik Olsson spär efter ornamentala målningar i valven: 
»Spär av 1700-talsrankor. Färger: rött , starkt gult , blä
grätt och svart. » När dessa målningar tillkommit kan ej 
utläsas av kyrkans arkivalier. Möjligen kan det ha skett 
i samband med en stor kyrkoreparation som företogs 
1756. 

Jämte det konsekrationskors som är inkomponerat i 
den ornamentala frisen i tornbägen finns nägra spär 
bevarade efter ytterligare nägra sådana. Dessa är ovan
ligt nog placerade pä kolonnerna i länghu set. De har 
synbarligen varit utformade som det bättre bevarade 
konsekrationskorset i tornbägen, således ett svartmålat 
likarmat kors inom tvä cirklar med rött i sv icklarna och 
med röda trianglar mella n cirklarna. Diameter ca 50 
cm. 

Pä sakristians södra vägg finns ett mälningsfragment, 
troligen frän 1600-talet, pelikanen som matar sina un
gar med sitt eget blod (symbol för Kristi självutgivande 
kärlek i döden pä korset. 



Fig 719. Glasmålning från 
1200-talets mitt. Foto A Ed le 
1940. 

Mid- /Jth century s tained 
glass. 

Glas målningar 
I det mellersta av de tre östfönstren i koret finn s några 
medeltida glasmälningsrutor, som erinrar om att kyr
kans alla fönster en gäng troligen var försedda med 
glasmälningar, vilka gav kyrkorummet en helt annan 
dager än nuvarande relativt starka ljus. 

De re ster som bevarats har tillkommit under skilda 
tider. Äldst är en av topprutorna med en ängel som 
motiv (tig 7 19) . Denna har troligen ursprungligen varit 
placerad i ett fönster i det rivna romanska koret eller 
möjligen i det ännu bevarade långhuset. De övriga tre 
rutorna torde ha tillkommit i direkt samband med det 
goti ska korets tillkomst om kr 1300. 45 

Vid golvomläggningen samt vid en utgrävning som 
företogs i samband med restaureringen 1958-60 påträf
fades ett stort antal glasmälningsfragment (268 st) 
främ st i koret , vaiför de fle sta ursprungligen bör ha 
varit infogade i korfönstren .46 Ett antal av dessa frag
ment sammanfogades till en glasmosaik som insattes i 
söd ra kormurens båda mindre fönster (fig 673). I rund
fönstret i form av en triangel och i det fyrpassformade 
fö nstret i form av ett kors . 

De glasmälningsrutor som nu är placerade i korets 
östra mittfönster har som nämnts sammanställts frän 
olika fönster i kyrkan. Ingen av rutorna synes ha beva
ra t sin ursprungliga form. Av en akvarell utförd av P A 
Säve 1864 framgår att rutorna med änglar befa nn sig pä 
nuvarande platser vid denna tidpunkt, medan den med 
en baldakin dä var placerad i höjd med änglarna, ej som 
nu överst i lansettspetsen. 47 Rutorna med bladorna
ment som nu fyller mellersta fönstrets övre del ovanför 
rutan med baldakinen var pä Säves tid placerade pä 
möjligen ursprungliga platser i sidofönstrens sv ickel
fyllningar vid masverket (fig 722). 

Förteckning över glasmålningarna 

I. Ängel i bröstfigur , halvprofil ä t höger med höger 
hand lyft i en välsignande åtbörd , i vänster hand ett 
korskrönt klot. Höggoti sk stil (fig 720). 
2. Baldakin , spetsigt tom med krabbor och fialer. Ru
tan stympad . Höggoti sk st il , sannolikt samtidig med 
ruta nr I. 
3. Bladornament, akantu sblad , palmetter och blom-
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mor. Senromansk stil, troligen samtidig som ängel nr 4. 
Denna ruta har sammanfogats av flera rutor från sido
fönstren. 
4. Ängel , halvfigur, profil åt vänster, i höger hand ett 
korsmärkt klot. Rutan är stympad och omformad för 
att passa i lansettspetsen. Senromansk stil, bör ha till
kommit samtidigt som rutorna med bladornamentik. 

Från 1600-talets slut och framåt i tiden finns i kyr
kans arkivalier åtskilliga uppgifter om lagningar av 
fönstren, varvid troligen glasmålningsrutor uttogs och 
ersattes med enkelt, omålat glas. I räkenskaperna från 
1689 upptages en utgift åt »Snikaren för nya fönster» 
och 1690 får »Glasmakaren» betalt för fönsters 
botande. Vilka fönster detta gäller kan ej avgöras, men 
troligen tvingades man reparera en stor del av kyrkans 
fönster vid dessa tillfällen. Under hela 1700-talet har 
man enligt räkenskaperna och stämmoprotokollen 
måst reparera fönstren. 1801 kunde man notera en in
komst nämligen: »Försålda persedlar, neml" gamla 
Fönster, som såldes på auction .» Dessa gamla fönster 
var säkerligen medeltida glasmålningsrutor som under 
1800-talet tycks ha utgjort en inkomstbringande han
delsvara på Gotland. 1836 upptages åter en inkomst för 
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Fig 720. Glasmålning från omkr 
1300. Foto A Edle 1940. 

Stained glass, c 1300. 

»Gamla Kyrk fönster». Ar 1886 lagades »Korfönstret» 
(troligen alla de tre stora fönstren i östra muren) »med 
nya stenomfattningar och poster samt der äfvensom de 
öfriga fönsterna i satta nya blybågar samt glas mm », 
enligt ett visitationsprotokoll. Det var säkerligen vid 
detta tillfälle som glasmålningarna i korets mittfönster 
omplacerades. 

Även under 1800-talets senare hälft försvann rester 
av de medeltida glasmålningarna från kyrkan. I ett 
stämmoprotokoll från 1877 heter det: »Pastor anmälde 
att han under resa till Visby för en tid sedan fått känne
dom derom att glasmästaren Sundberg utan tillåtelse 
tillägnat sig och till Gotlands Fornsal i Visby försålt 
några små målade glasbitar tillhörande Lau kyrkas 
fönster. Pastor hade härom samtalat med Sundberg och 
förhållit honom det orätta i hans handlingssätt härvid
lag, hvarvid Sundberg till sin ursäkt anfört att dessa 
glasbitar voro dels helt obetydliga dels varit omöjliga 
att inpassa i de nya fönstren och att de fem kronor han 
för dem av fornsalen erhållit varit ersättning för hans 
rätt stora besvär med att passa dem tillsammans i en 
bladfigur och att han således för sjelfva glaset ingen 
betalning tagit. » 



Fig 721. Glasmålningar i korets östra mellersta fönster. Tecknade av P A Säve 1864. 

Stained glass in th e central E windaw af th e chance/. 

Fig 722. Glasmålningar i ko
rets östra sidofönster avteck
nade av P A Säve 1864. 
ATA. 

Stained glass in the E side
windaws af the chancel, 
drawn by P A Säve in 1864. 

1,. 
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Inredning och inventarier 

Altaranordning 
Högaltare av huggen grå kalksten (fig 723), täckt av 
altarskiva av grå kalksten , kä lad på tre s idor och med 
den lodräta bakre kanten finhuggen. Skivan har fem 
ristade lika rmade kors . Parallellt med skivans kortsidor 
inskription , delvis dold av altarskåpets predella: ANNO 
1587 DEN 5 FIBERVARI I HENNSOVEN I HERREN SALIG I 

QVINDE KIRSTEN H(ERR) HANSES I H0STRV OC LIGER HER 
BE I GRAVEN GVD GIFVE HENDE I SALIGE OPSTANDELSE. 
Mitt på s tenen initialerna »HR», därunder: »ANNO 1588 
DEN .. . OVE I EMBER D0DE SALIG ... NE I HANS DOTER OC 
.. . ER I BEGRAVEN GUD ... )) . På altarets baks ida finns en 
nisch , höjd 48 cm, bredd 53 cm, djup 38 cm , på altarets 
framsida en sten med en grund nisch, liknande en relik-
gömma, tillkommen vid restaureringen 1958-60, höjd 
16 cm , bredd 16 cm , djup 13 cm. Altarskivans längd 193 
cm, bredd 120 cm, tjocklek 15 cm; altarets totala höjd 
112 cm. 

Inskriftens 'Herr Ha ns' och initialerna HR torde syf-
ta på Hans Olofsson R0stede, kyrkoherde först i Lau , 
sedermera även i När, död 1632. 48 

Altarskiva av gulaktig kalksten med fyra ristade lik-
armade kors ; det femte , i skivans sydöstra hörn, är 
bortvittrat. På tre sidor en mycket rikt profilerad kant. 
Längd 338 cm, bredd 155 cm, de ristade korsens längd 
3 cm. Ligger sedan restaureringen 1957-60 infälld i 
korgolvet mitt för höga ltaret , omedelbart innanför al-
tarringen . 

Det medeltida högaltaret fanns kvar till restaurering-
en 1958-60. Längd 255 cm, bredd 114 cm, höjd utan 
skiva 100 cm. Den ursprungliga altarskivan saknades, 
och på altaret låg den stora altarskiva so m nu är infälld 
i korgolvet. Den var betydligt större än högaltaret och 
torde ha anskaffats i samband med att ett nytt altarskåp 
år 1703 förvärvades frå n När. Kanske har skivan ur-
sprungligen tillhört någon av de större kyrkorna i Vis-
by . 

Vid restaureringen 1958-60 önskade arkitekt Porne 
reducera det medeltida altarets storlek. Detta revs där-
för, och med användning av det medeltida materialet 
uppmurades det nuvarande altaret. Dettas altarskiva 
låg före restaureringen i sakristians golv under en ka-
min. Kanternas huggning visar att skivan ursprungligen 
varit avsedd för ett fristående altare, sådant som fun-
nits i exempelvis Lokrume och Martebo kyrkor (SvK 
Go I, s 84). 49 

Altarskåp av snidad, krederad, målad och förgylld ek 
(fig 723-730) , bestående av corpus och två flyglar på 

predella . Under polygon! baldakinverk med kölbågar 
och spröjsverk snidade figurer åtskilda av kolonnetter. 
I corpus' mittfält Marie kröning (fig 724) , flankerad av 
apostlar och helgon med sina attribut, tre på var sida i 
corpus samt fyra i varje flygel. Under figurerna inskrif-
ter i guld på blå botten med vederbörandes na mn , utom 
i de två mittfälten. 

Figurerna med sina attribut och inskriptioner är från 
vänster i vänstra flygeldörren: - I. S: Judas med 
pung och bok . - 2. S: Andreas med X-format kors. -
3. S: Bartholomeus med kniv och bok. - 4. S: Mathias 
med bok och bila. 

I corpus: - 5. S: Philippus med korsstav och bok. -
6. S: Johannes (evangelisten) med kalk. - 7. S: Petrus 
med nyckel och bok. - 8. Marie kröning, Kristus och 
Maria iförda kronor sittande vända mot varandra, Ma-
ria tillbedjande, Kristus välsignande. Därunder text i 
två fält: M: Georgius Oxenvalt, p: et :p Anno 1703 
respektive Elizabeth Jacobs D: Munch, Den . 
Septembr. 50 - 9. S: Johannes , P (döparen, »P » miss-
uppfattning av ett medeltida B=baptista) med lamm 
och bok. - 10. S: Thomas, genomborrad frän ryggsi-
dan av en lans och med uppslagen bok i händerna. -
11. S: Paulus med svärd och bok. 

I högra flygeldörren: - 12 . S: Jacobus , Min med 
bok . - 13 . S: Jacobus, Maior med bok, stav och pil-
grimsnäcka i hatten. - 14. S: Mathreus med bok; hal-
va högra handen , som burit ett attribut, är borta. - 15. 
S: Simeon med bok. 

Å skåpdörrarnas baksidor delvis fragmentariska fi-
gurmålningar; under dessa fragment av inskriptioner. 
När skåpet är stängt, är figurerna från vänster (fig 728): 
- I. S Kata rina av Alexandria med svärd och hjul. - 2. 
Kvinnligt helgon med bok, säkerligen S Birgitta då hon 
är pendang till nr 8, S Erik . - 3. Anna själv tredje . - 4. 
Jungfru Maria. - 5. Kristu s på korset, varav en del 
målad på varje skåpdörr (fig 729). - 6 . Helgon med 
bok, troligen Johannes evangelisten. - 7. S Margareta 
med fragmentarisk drake. - 8. S Erik med spira, riks-
äpple och pälsfodrad mantel. - 9. Helig biskop , möjli-
gen S Henrik eller S Nikola us . 

Predellan är nygjord, tillkommen vid restaureringen 
1958-60. 

Altarskåpets totala längd 460 cm, höjd utan krönlist 
114 cm, krönlistens höjd 21 cm, corpus längd 230 cm, 
predellans största längd 275 cm, höjd 24 cm. Färger: 
guld, rött , skärt, blått, grönt, gult, vitt och caput mor-
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INREDNING OCH INVENTA RI ER 

Fig 723 . Altaranordningen , altarskåp (urspr i När) troligen utfört i Llibeck under 
1400-talets fö rra hälft. Foto S Hallgren 1964. 

Triptych , originally in N är Church, probably made at Lubeck du ring th e ftrst halfof 

the 15th century. 

.tuum , gallerve rk i guld , blä tt , rö tt och grönt , väggen 
ba kom figure rna grägrön, predellan röd. 

Pä altarskåpets översida har va rit fa stspika t ett 
överm ålat goti skt retabel , v ilket avlägsnades vid re
staure ringe n 1958- 60 (se nedan). 

Enligt räkenskaperna inköptes a lta rskåpe t 1703 frän 

moderk yrkan När. I samband hä rmed målades nya fi
gurund erskrifter , och troligen målades ocksä figure rna . 
Må lning av alta rskåpet omtalas även 1754 . Vid nägot 
sena re till fä lle ha r figurernas ba kgrund mälats brun. 

Skäpet konserverades i samband med restaureringen 
1958- 60 av konstnä ren Erik Ol sso n, Sanda. Härvid 
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Fig 724. Marie kröning, detalj av föregående , obs a tt Maria-bilden är nyskuren (B Ny
ström 1960). Foto S Hallgren 1964. 

Th e Caranatian af Mary, detail ji-am th e previaus flgure; the jigure af Mary is neiv 
(by B Nyström , 1960). 
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Fig 725. Johannes Döparen , S Tomas och S Paulus, detalj av a ltarskåpet. Foto 
S Hallgren 1964. 

John the Baptis t , St Thomas and St Paul , detail of th e triptych. 

kompletterades figurerna med en ny Mariabild , utförd 
av skulptören Bertil Nyström, Slite. Den äldre Maria
bilden fanns inte på sin plats vid 1830 års inventering 
och låg vid Säves besök 1864 bakom skranket i väster, 
vilket tyder på att bilden funnits på ursprunglig plats då 
skåpet 1703 uppsatte s i Lau. Figurerna i fälten med te xt 
Mattias och Jacobus major, vilka förväxlats, troligen 
1703 , fick vid konserveringen 1958-60 byta plats. Judas 

Taddeus hade , antagligen vid samma tillfälle , givits en 
pung som attribut. Vid restaureringen 1958-60 kom
pletterades altarskåpets krönlist och gallerverket över 
figurern a av byggmästare R Pettersson, Rone . All 
övermålning senare än 1703 avlägsnades och de äldre 
färgerna kompletterades. Spår av ursprunglig färg iakt
togs bland annat under gallerverket i form av guld på 
krederad botten . Bakom figurernas huvuden fa nns spår 
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Fig 726. S Andreas och S Bar
tolomeus, detalj av altarskå
pet. Foto S Hallgren 1964. 

S t Andrew and St Bartho/o
mew, detail ofthe triptych. 

Fig 727. S Jakob den äldre med pilgrimsstav 
och märke i hatten. Detalj av altarskåpet. 
Foto S Hallgren 1964. 

St James with his pilgrim's staff anda shell 
in his hat. Detail ofthe triptych. 



INREDNING OCH INVEN TAR IER 

Fig 728. Altarskåpet stängt , med målningar, 1400-talets förra hälft. Foto S Hallgren 
1964. 

The triptych c/osed . with paintings executed du ring the jirst ha/f ofthe 15th century. 

av punsad gloria. Originalfärgerna fästes med viny l
harts lim , oljades och mattfernissades (konserverings
rapport i ATA och GF).51 

Altarskåpet kan i likhet med altarskåpet i grannkyr
kan Burs dateras till 1400-ta let s förra hälft . Det torde 
ha utfört s av en nordtysk mästare, antagligen i Li.i
beck .52 

Retabel av skulpterad , snidad, krederad och mälad 
ek (fig 731-733) , fragmentariskt , bestående av ett övre 
register av sju rakspetsiga gavlar samt den rektangulära 
mittrutan frän det nedre registret. Gavlarna ätskiljs av 
kolonnetter. Överkanterna begränsas av profilerade 
lister kantade av snidade blad och kröns av tvä nedät
vikna och ett uppstående snidat blad. Mittgaveln är 
högre än de övriga. Denna har som överbyggnad haft 
ett högt gotiskt fönster med rikt masverk, omgivet av 
toureller och avslutats av en hög fial med krabbor. 

I gavelfälten mälade figurframställningar, frän vän
ster: - I. Matteus med ängeln. - 2. Markus med lejo
net. - 3. Kristus pä korset. - 4. Uppståndelsen (möjli
gen Himmelsfärden). - 5. Kristus som smärtornas man. 

- 6. Lukas med oxen. - 7. Johannes med örnen. 
Färger: Vitt, svart, rött, brunt, blågrönt. 

Rutan i det nedre registret pryds av en mälad fram
ställning med bågformig avslutning , omgiven av skulp
terade kolonnetter och krönt av skulpterat masverk 
med änglar och blad. Måln ingen frams_täller konsekra
tionen i en mässa med en Kristusfigur som celebrant (fig 
733). På en bänk i vitt med nischliknande dekor, på
minnande om framställning~r av Kristi grav och täckt 
av en röd mönstrad dyna, sitter en Kristusfigur med 
korsgloria , brunt hår och skägg, mörkgrön underkläd
nad och röd ma ntel, med en korsmärkt oblat i vänstra 
handen, medan den högra lyftes till välsignelse. På 
dynan tv om Kristu s stär en ängel i vit alba och tunicel
la med röd broderad fäll, svängande ett rökel se kar, pä 
golvet t h en annan ängel i alba, röd tunicella och grön 
mantel , hållande en ljusbrun blossestake. Bakom Kris
tusfiguren står ett altare täckt av en vit duk med brode
rade vita band, på detta en förgylld kalk täckt av en vit 
hopvikt palla, allt mot gu ldgrund. Över altaret hänger 
en oljelampa. 
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Fig 729. Detalj av målad korsfästelsescen (fig 728). Kri stus och Maria . Foto S Hall
gren 1964. 

Detai/ from a painted representation of the Crucifixion (jig 728) . Chris/ and Mary. 
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Fig 730. Detalj av målning på al
tarskåpets baksida. Foto S Hall
gren 1964. 

Detail af painting an the rear 
si de af the triptych. 

Den o mgivande ra men pryds av må lningar. Den 
övre vågräta de le n ä r övermålad. I de båda nedre hör
nen finns bevingade eva nge li s tsy mboler inom ci rkel
rund ram , tv markuslejonet , t h lukasoxen . På li sten 
a nsikte n inom cirke l och fy rpass, o mväx la nd e med 
snedställda kvadrater ino m ha lvci rke lbägar. Färger: 

rött , brunt , mörkgrönt. 
Retablet s bredd 300 cm, fä lte t i det nedre regi s tre t 

inre bredd 50 cm, höjd 75 cm, den omgivande li s ten ä 
s id orn a bredd 9 c m, på öve rsida n bredd 7 c m, gave lfäl
te ns bredd 34-35 cm , inre höjd 57 c m, höjd med krön
blad 85 cm , mittrutans bredd 50 c m , höjd 82 c m , med 
krönb lad 132 cm. Retablet s tot a la höjd med toure ll er 
273 c m, med mittpa rtiets överbygg nad inräknad c irka 
330 cm. 

Fö re restaure ringe n 1958-60 va r retablet fas tsp ikat 
på baks id a n av kyrkans andra a lta rskå p. så a tt de ga
ve lformade fä lten bi ldade ett krön till detta. Nu depo
nerat i GF (in v nr Dep C 163). 

Retablet torde vara Lau kyrkas medeltida a lta rpryd
nad . Fastsätt ninge n vid det a lta rskåp som 1703 köptes 
fd\n När ha r i så fall s kett då dett a uppsattes i Lau , 
varv id gave lfä lt ens figurmå lningar tillkommit. De torde 

INR EDNING OCH IN VENTARIER 

ha utförts av Chri stian Lorentz Numens, som detta ä r 
må lade kyrkans bänk inred ning. 5:i 

Retablet torde ha tillkommit under 1300-talets förra 
hä lft , kanske i Uibeck . 

Pappersremsa med textfragment , ursprungligen fäs

tad som mälnings underlag över e n skarv i nyss nä mn

da retabel. Tro ligen frä n 1200-talet.''4 

Kapitäl av björk , två stycken (fig 732). Översidan är 
kvadratisk, nedåt avtrappad, övergående i ä ttkants

form och avslutad av en åttka ntig vulst. I hörnen 
under profileringen fyra snidade blad ; öve r vu lsten e n 
krans av snidade blad. På det e na kapitälet är blade n 
femflik iga vin löv, naturalistiskt utförda, på det a ndra 
blad av a nd ra type r , me ra st ili serade . På kapitälens 
öve rsida fyra mindre och ett större hä l. I de mindre 

hä len på det e na avsågade träpinnar. På und e rsida n 
run da hål , dia meter 2,5 cm, i det ena en avbrut en 
trästav. Blå må lade , undersidan röd. Höjd 28 cm. 

Kapitä len ha r tro lige n tillhört ett par lju sstavar. På 
öve rsida n har i så fa ll varit fästad e n lju shå llare. Depo
nerade i GF (in v nr D C 163 ). Enligt af Ugglas utförda 
un der 1300-ta lets förra hä lft . De na tura li sti skt snidade 
bladen vitt nar om påverkan frå n fransk ornamentik, 
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LAU KYRKA 

Fig 731. Delar av retabel frän 1300-talet. Nu i Gotlands Forn
sal, Visby. Foto ATA. 

Parts of a 14th century reredos. Now in Gotlands' Historical 
Museum. 

medan det andra kapitälets blad anknyter till gotländ
ska förebilder .55 

Altarskrank av svartlackerat smidesjärn med över-
1 iggare av ljusbrunt trä och knäfall klätt med ljusbrunt 
skinn. Mittpartiet är löstagbart. Höjd 90 cm, knäfallet s 
höjd 26 cm. Frän restaureringen 1958-60. 

Före denna restaurering hade kyrkan ett altarskrank 
av trä i nygotisk stil , indelat i fält med avslutande 
trepass, flankerade av kolonnetter. Överliggare och 
knäfall stoppade , klädda med röd plysch. Tillkommet 
vid 1892 ärs restaurering . Delar av detta skrank, frän 
vilket den röda plyschen tagits bort , förvaras i kyrkans 
gamla likbod. 

Före 1892 hade kyrkan ett altarskrank av trä med tvä 
dörrar , överliggare med äggstav och tand snitt och kon
tursägade dockor i balusterform (fig 712). En utbetal
ning 1689 till »Snickaren » torde avse altarringen. 1692 
sker en utbetalning för »Disken medh hengslen som 
war förglömt! utj tu in 89». Skranket torde ha mä lats 
1703 av Christian Lorentz Numens samtidigt med bän
karna. Ett liknande skrank i Östergarns kyrka är försett 
med mälat ärta) 1686 (SvK Go IV: 2, s 670). 

Korskrank? 

1892 borttogs en träskärm i kyrkans västra del , som 
avgränsade sockenmagasinet. Dess övre parti var ge-
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Fig 732. Delar av retabel frän 1300-talet. Nu i Gotlands Forn
sal. Foto ATA. 

Parts of a 14th century reredos. Now in Gotlands' Historical 
Museum. 

nombrutet och bestod av kontursägade dockor i balus
terform av mera längsmal typ än i altarskranket (fig 
713). Längs överkanten löpte en överliggare med ägg
stav och tandsnitt. Pä skärmens mitt fanns en dörr, 
horisontellt avdelad mellan den genombrutna överde
len och den massiva undre delen. Ett sockenmagas in 
fanns enligt räkenskaperna 1759. Möjligen var skärm
väggen ursprungligen ett korskrank, utfört samtidigt 
med altarringen . Ingendera är bevarad. 

Bekännelsepall 

Redan i räkenskaperna 1694 upptages en utbetalning 
för »Pallen för altaret ». 1737 ärs inventarium nämner 
» I. ny pall wid altaret giord 1724». 1725 gjordes en 
utbetalning »Til pallens stoppande wid altaret». 1830 
ärs inventarium beskriver inte nägon bekännelsepall. 

Triumfkrucifix 

Triumfkrucifix av snidad ek med ringkors (fig 734). 
Välbevarat med undantag för den medeltida polykro
mien , av vilken endast äterstär spär av ljusgul karna
tion pä fötterna och vid ländklädets undre kant , vitt 
och rött pä kronan, guld i häret samt rött pä ländklä
dets inre och guld pä dess yttre sida. 

Bäde ringen och korsstammens kanter är prydda 
med snidat bladverk. I korsets ändar runda medaljong-
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Fig 733. Tronande Kri stu s omgiven av två änglar , målning på retabel från 1300-talet. 
Nu i Gotlands Fornsal, Visby. Foto H Hultgren 1961. 

Christ Enthroned flanked by two angels; painting on the 14th cen tury reredos. 
Now in Gotlands' Historica/ Museum. 
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Fig 734 . Triumfkrucifix av ek. 1200- ta lets mitt. ett av Nordens största. Foto S Hall
gren 1964 . 

Mid-13th century oak road, 0 11 e of the la rRest in Sc11 11dina via . 
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Fig 735. Deta lj av triumfkrucifi xet , nedre ä ndpl a tt a n med s kulpturgruppe n »Sepu l

cru m domini » (Herre ns begravning) . Foto S Ha llgren 1964. 

De tail of th e rood, /0111er table t on the 11pright arm, 111ith the g ro 11p · S ep11/crum 

domin i• (the Burial of the Lord). 

er fö r nu försvun na evange li stsy mbole r. Kors stam
mens nedersta del avs lutas med en tapp , avsedd att 

infållas i trabes. Ovan denna och mellan li ster o rn e rade 
med ut skärningar i form av rosetter en meda ljong med 
framställning av Kri st i grav läggning (fig 735). 

Scenen består av fem figurer , skurna i ek i ett stycke. 
Nikodemu s och Josef från Arimatea ned lägger Kri s ti 
kropp i en sarkofag med må lad inskrift »SEPVLCRVM 
DOMI I». Me llan dem Ma ria och Johannes med hän-

derna i sörjande ställning so m i en kalvariegrupp. Po
lykrom ien välbevarad. Förgy llda dräkter med sva rta 
bårder och rött foder, hå rfärger svart, brunt och gult. 

Två av männen bär bruna kalottliknande mössor. 
Höjd 50,5 cm , bredd 53 cm. 

Krucifixet flyttades bort från triumfbåge n 18 12 (räk). 

Vid Säves besök 1864 hängde co rpu s på kyrk ans västra 
vägg mot ett med kimrök må lat kors . Vid 1892 å rs 
restaurering flyttade s corpus till kyrkans norra vägg. 
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FASAD DM 10 0 2 3 4 5 10;\A 

Fig 736. Rekonstruktion av triumfkrucifixets förmodade ursprungliga uppställning. 
E Lagerlöf och J Söderberg 1975. 

Reconstruction of the assumed situation of the rood. 

Delar av kors och ring låg vid Säves besök i avbalk- trappa med svartlackerat järnräcke på norra sidan (fig 
ningen i kyrkans västra del. 1892 lades de upp på vin- 737) , placerad omedelbart väster om den östligaste pe-
den. Krucifixet konserverades 1951 av konservator Bo laren i n'orra pelarraden. Korgen har överst gesims med 
Wildenstam. Stockholm. Härvid sammanfogades cor- äggstav och tandsnitt , därunder och längs nedre kanten 
pus. kors och ring och kompletterades med bl a en ny lister med ornament i plattskärning. I listomgivna båg-
korsarm. Övermålning med oljefärg avlägsnades. Sce- fält med· platt snidade ornament i svicklarna målade 
nen med Jesu begravning stod vid 1830 års inventering figurer, från vänster Markus med lejonet, Matteus med 
på altaret , dit den torde ha flyttats redan 181 ~. Den ängeln , välsignande Kristus , Johannes med örnen och 
infogades 1951 på nuvarande plats. Lukas med oxen. Över evangelisternas huvuden är 

Triumfkrucifixet anses vara utfört vid mitten av namnet målat i guldskrift; Kristusfiguren saknar text. 
I~00-talet."; Färger: guld, silver. rött, grått, blått och vitt, korgens 

insida grågul. 
Predikstol Vid uppställningen av predikstolen i samband med 
Predikstol, bestående av polygonal korg av snidad och restaureringen 1958-60 magasinerades följande delar 
målad furu på polygonal plint av kalksten jämte sten- av den ursprungliga anläggningen: - I. Ljudtak av trä, 
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Fig 737 . Predikstol frän 1600-talets sena-
re hälft på podium av kalksten frän re
stau reringen 1960. Foto S Hallgren 1964. 

Pulpit dating ji"om the second ha({ of 
th e 17th century 011 a limes tone podium 
fi"om th e restoration of 1960 . 

polygona lt , krönt av en pina kel uppburen av S-formigt 

svängda ribbor. - 2. Trappa med dörr och ba rriä r av 

trä. Trappans barriär ä r indela d i fält , som å tskilj s av 

kolonnetter. Dörrens omfattning krön s av svarvade ku
lor med pina kler. Färger so m korgen . 

I 1680 å rs inventa rium (När N I) omtalas prediksto

len som nygjord . Den har må hä nda tillverkat s av vis
bysnickaren Jochim Sterling, so m vid denna tid tillver

kat ett anta l predikstolar på Gotland. 

År 1753 heter det i stämmoprotokollet: » Matthi s 

Glömsker i Garde ska ll göra ny predikstol strappa och 
en ny krona öfr Predikstol e n , so m ka n wara något 

a nse nliga re ä n den gamla, hwilken ser a lt för s lät och 
ringa ut uti wår stora och wackra kyrckja. » Rä ke nska

perna uppta r 1753 en utbeta lning till Glömsker »för nya 

INREDNING OCH INVENTARIER 

Trappan å t Predikstolen » och 1754 »för Crona n på 

Predikstolen », va1jämte utbeta lades 1754 » Til Anders 

Hemmor för beslag å t Predikstoldörren ». 

Den ursprungliga pred ikstolen torde ha varit må lad. 
Må lningen ha r säkerligen tillkommit se nast 1703, då 

<:;:hristian Lorentz Numens var verksam i kyrka n. Den 

omgjorda predikstolen må lades enligt räke nskape rna 

1754 av J H Dreutz . Den övermå lade s vid 1892 å rs 
re sta urering i ekimitation . I samband med restaure

ringen 1958-60 renoverades prediks tolen av E rik Ols

son, Sanda. Hä rvid borttogs ekådringen , och korgen s 

äldre färger kompletterades och mattfernissades. 

(Konserveringsrapport i ATA och GF.) 
E nligt en noti s i 1737 å rs inventarium fanns »E n 

dufwa försilfrad i Predikes tolen , förärd av John Liffri-
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Fig 738. Bänkdörr frå.n 1600-talet med figurmå.lning av Christian 
Lorentz Numens 1703, nu i SHM . Foto G Hildebrand 1975. 

Pe1v door, 17th century, ivith flgure painting by Christian 
Lorentz Numens in 1703, naiv in the Museum af Na tional 
Antiquities, Stockholm. 

de 1752 ». Före restaureringen 1958-60 låg den i o rge l

huset i kyrkans västra del , t ro lige n av lägsnad vid 1892 

års res taurering. Duva n sy nes nu vara förkommen. 57 

Timglas 

Timglas med foder av trä och mäss in~s pl å t för fyra 

glas, må la t i rött och guld. Höjd 24 cm, lä ngd 25 ,5 cm. 

Nu oa nvä ndba rt , fastspikat vid predikstolen. Tillhö

ra nde stå ndare av s midesj ä rn , sva rtmå lad, lä ngd 72 

cm , förvaras i sakri stian . 1737 å rs inventarium upptar 
» 1 Timeglas på predikstolen med quarter » , troligen 

detta. 1680 fånns » Timaglas på e n ha lft ima », varför det 

nuvarande bör ha tillkommit o mkring 1700. 

Bänkinredning 

Bänkinredningen utgöres av trästolar med s it s av fl ä tad 

ro tting , placerade i två kva rter i kyrka ns östra del. E n 

grupp stolar står vid orgeln. Stolarna i östpartiet är 

genom ta ppa r fas tsatta i hå l i ste ngolve t. Ritade av Å 
Porne v id resta ureringe n 1958-60. 
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Fig 739. Bänkdörr frå.n 1600-talet med figurm å.lning av Christian 
Lorentz Numens 1703, nu i SHM. Foto G Hildebrand 1975. 

Pew door, 17th century , with flgure painting by Christian 
Lorentz Numens in 1703 , now in SHM , Stockholm. 

Vid 1892 års restaurering gjordes ny inred ning av 

öpp na bänkar i nygotik av furu i eki mit a ti on , fördelade 

på två kvart er med mittgå ng (fig 714). Några bänkar 

oc h bänkskärmar bevarade i kyrkans ma teria lbod . 

De n slutna bänkinredning av furu i fyra kva rter som 

av lägsnades 1892 ä r delvis bevarad. Den har profilerad 

öve rliggare sa mt i regel äggs tav och ta nd snitt. Några av 

de enkelt snick rade dörrarna ha r dessutom snidat flä t
ve rk . De fl es ta av dörrarnas rektangulära spegla r pryd s 

med figurm å lningar. Fä rger: äggs taven röd oc h gråv it , 

ta nd snitte t med o m väx la nde två röda , e n blå och en 

gråv it ta nd , spegla rnas bottenfärg svartgrått eller stå l

g rått, fi gurerna svart , vitt , rött, blå tt , gult , grönt. Mått: 

höjd 94 c m . dörrarnas bredd 59-65 cm; tre dörrar höjd 

8 1-83 cm , bredd 50-55 c m . 

Tota lt 37 bänkdörrar har bevarats. 20 lösa dörrar 

kö ptes 1920 av Nordiska mu seet för 83 kr ( inv nr 

137.052) och deponerades 1943 i SHM ( inv nr 23.003: 

95 A-T) . Två bänksidor med 8 respektive 7 dörrar 

jämte två lösa dörrar förvaras i G F (in v nr 8 1330). 

http:f�rkommen.57


Fig 740. Bä nkdörr frå n 1600-ta le t med figurmålning av Chris ti a n 

Lorentz Numens 1703, nu i SHM. Foto G Hildebrand 1975. 

Pe111 door, 17th century, 1vith jigure painting by Christian 
Lorentz Numens in 1703, now in S HM, Stockholm. 

Figurmålningarna på dörrarna i SHM föreställer (fig 
738-741): - I. Man i profi.I, skal lig , med rödhrunt -skägg och 

mus tascher sa mt grön ma nte l (inv nr 23.003: 95 A). - 2. U ng 
man i gul a ll o ngeperuk , en face, med röd ma ntel öve r b lå rock 

(inv nr 23.003 : 95 8). - 3. Man en face med svart här oc h 
skägg i röd mantel (in v nr 23.003: 95 C) . - 4. Ung ma n i 

mörkblond a llongeperuk , e n face, med vit halsduk , röd väs t 
och blå uppknäppt roc k (i nv nr 23.003: 95 D). - 5. Man e n 

face med svart hår, skägg och mus tascher , i brun rock (inv nr 
23 .003: E). - 6. Kvinna e n face med trå nande utsee nde , i röd 
klädnad och blått dok (inv nr 23 .003:95 F). - 7. Kvinna e n 

face med blottade bröst. i gu l klänning med grö na ä rma r (inv 
nr 23.003: 95 G). - 8. Ung ma n i mörk a llo ngeperuk. e n face. i 
röd ma ntel och vit halsd uk (in v nr 23 .003: 95 H ). - 9 . Kvinna 

med kort gult hå r. knäb ild e n face , blåsande i trumpet som 
ho n hå ll er i sin hejda väns tra ha nd , i gul klädnad med rö tt 

skärp (inv nr 23.003: 95 I). - 10. Ståend e kvinna en face. med 
gult hår oc h grön klänning med rött överplagg (i nv nr 
23 .003 : 95 J). - 11 . Ung man i höger halvprofi l. med svart hä r 

oc h svarta mustascher. i gul klädnad oc h barett (in v nr 
23.003: 95 K). - 12. Kvinna e n face. svarthårig. i s trå ldiadem 

med sex s petsar sam t vit kl ädnad med bara ax lar (i nv nr 
23.003 : 95: L). - 13. Kvinna e n face . mörkhårig . med vit 

INREDNING OCH INVENTARIER 

Fig 741. Bänkdörr från 1600-ta let med figurmålning av C hri stian 

Lorentz Numens 1703, nu i SHM. Foto G Hildebrand 1975. 

Pe 11 · door, 17th century, with figure painting by Chris tian 
Lorenrz Numens in 1703 . now in SHM. S tockh olm. 

bindmössa. röd kl änning. blå mantel oc h bok i fam ne n (i nv nr 
23.003: 95 M). - 14. Segergudinna (?). knäbild e n face. på 

hu vudet örnprydd hjä lm. i höge r ha nd segerpalm . i den vän

stra lage rk rans. gult hår. röd klänning och blå mantel. P~ 

dörren nyc ke lhå l med beslag . (lnv nr 23.003: 95 N) . - 15 . U ng 
man e n face, med svart axe llångt hår och svarta mustascher. i 

brungul rock med e n uppslagen notbok i höger hand (i nv nr 
23.003: 95 0). - 16. I bl å tt fä lt röd oc h vit lilja med stjä lk och 

blad i svart och vitt. Bredd 63 cm. (I nv nr 23.003: 95 P) . - 17. 
Som föregående men bredd 5 1 cm . (lnv nr 23.003: 95 Q) . - 18 . 
- 20. Dörra r med kvarsittande mellanstycken och grö nmar

morerade speglar. äggstaven o må lad . tandsnit tet rött. öve r 
spegeln målat No 2 resp o 3 och No 4 . Höjd resp 8 1. 8 1 oc h 
83 cm. bredd resp 55 . 52 oc h 50 c m. (ln v nr 23.003 : 95 R. S. 

T). 
Figurmålningarna på dörrarna i GF (all a inv nr B 1330) 

föres tä ll er : - 21. Dörr med två sidostycken med s nidad 
o rname ntik. å s pegeln präst e n face med skägg. prästkappa 

oc h bok i ha nde n . - 22. Dörren den första i svit om å tta 
siycken. med snid at fl ä tve rk som å nr 2 1. däremot ej på 

sidos tyc kena . so m saknar äggs tav och ta nd snitt. å spege ln 
s kägglös präst i kappa oc h peruk . med blomma ("?) i höger 

ha nd . - 23. U ng ma n e n face i vit ha lsduk. grön jacka och 
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Fig 742. Nummertavla troligen tillverkad av Johan Hernell 
1747 . Foto S Hallgren 1964. 

Hymnboard , probably made by Johan Hernell in 1747. 

grön mössa. - 24. Kvinna i profil , uta n huvudbo nad , i röd 

urringad klä nning. - 25. Man i profil , barhuvud med hög pa n

na. skägg och brun ma ntel. - 26. Ma n i profil med svart 
skägg, hög mössa och rock. - 27. Man en face, barhuvad, 
med brunt s kägg oc h röd mantel över brunsvart und erplagg . -

28. Ung man en face , skägglös med brunt hår. - 29. Kv inna 
e n face, med lju sbrunt hå r oc h unde rp lagg, röd ma nte l, la

ge rkvi s t och bok med sva rta pä rma r. - 30. Lös dörr , i s pege ln 
röd blomma på blågrö n botten. - 3 1. Den förs ta dörren i e n 

sv it om sju , å s pegeln svarthårig kvinna i svart ha tt med vita 
plyme r , klädna d gulb run , vit slöja över högra axe ln . - 32 . 

Ma n e n fai::e, i brun rock med vit krage, på huvudet eldröd 
mössa med vit bård. - 33. Kvinna en face i svart ha tt , urring
ad klä nning, blå ka ppa och vita ha nd s ka r . - 34. Döds kalle 
lagd över tvenne korslagda benknotor , i lju s brunt , däröver 

vitt band med in skription i rött: »Döden ä r vis, Dagen är ovis . 

ANNO 1703den22Augus ti zC:L:N: ». -35. Ungmanenface 
i a llongeperuk. med vit ha lsduk och gu l högha lsad rock , dä r
över bl å ma ntel . - 36. Äldre ma n en face i bl å mössa och 

lju sbrun rock. - 37. Barhuvad ma n e n face i svart högha lsad 

uniformsroc k med uppslag på ä rmarna sa mt lå ngt rött och 
grått spö i höger ha nd, troligen spögubben. 

Ini t ia lerna C L N på dörr nr 34, som enligt 1830 å rs 
in ve ntarium var den nedersta på kvinnosidan , syfta r på 
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målaren Christian Lorentz Numens. 59 Dörr nr 14, 
som ha r nyckelhål, torde ha tillhört den prästbänk , so m 
omtalas i 1755 års bänklängd: »Fribänck , som Presthu
strun nyttjar , nä r ho n kommer til Lau .» De rikare profi
lerade dörrarna nr 2 1 och 22 med prästporträtten kan 
ursprunglige n ha tillhört e n nu försv unnen skriftestol. 
Nr 2 1, som har sidostycken med snidad o rnamentik , 

torde i så fall ha varit ingångsdörren och nr 22 ha 
utgj ort en skärmspege l. 

Bänkarna torde ha till verkats 1695, ty räkenskaperna 
detta å r uppta r in köp av » 12 tålfter Brädher» , och 
målats 1703 av Numens. »I Junii 178 1 blefwo 8. Nya 
Bänkar gjorde » enligt räkenskaperna, tillverkade av 
»Sutarfve n i Garde ». 1793 förfärdigade Dan . Ga nnor 
sex nya bänkar »wid Sto rdörren ». Samtliga 14 bänkar 
målades 1794 av Dreutz. I ett stämmoprotokoll från 
1796 o mta las 6 nya kvinnfolksbänkar , »och ä r nummer 

I. den Bänk, som är Funten nä rmast, och Nr 6. den 
so m är Nordre Kyrkmuren e ller Stordörren nä rmast». 
Dörrarna 18-20, med målade siffror »No 2» - »No 4», 
torde ha tillhört denna sv it. 

I en efterskrift till kyrka ns ä ld sta bänklängd, från 
1712, heter det: »NB. hvad målningen widkommer i 
Nähr och Low på bänkarna , så är dhen ganska oan

ständig ; tiäna r bättre til ett comredie- hus än til ett gudz 

hu s: hafwer ock welat dhet låta förändra , men i mangel 
af målare måst til dhenna dag lå ta dhet bero , 1712. » 

Orgel 

Orge lverket är byggt 1960 av Åkerman & Lunds Nya 

Orgelfabrik , Kniv sta . Det ha r meka ni sk traktur och 
omfattar en manual om sju stämmor och 49 toner samt 
en självständ ig pedal om tre stämmor och 27 toner . 
Piporna har kiasti sk uppställning. Orgelhuset är av 
omålat trä med ljudande fasa dstä mmor. 

Större delen av pipmaterialet hä rrör frå n en ä ldre 
orge l. Denna byggdes 1598-1600 för Vi sby domkyrka 
av Gabrie l Herliciu s från Stral sund . 1644 blev orgeln 
delvi s nygjord av orge lb yggaren Konrad Hoffman från 

Danz ig. Enligt Hi.ilphers bestod den 1768 av huvud
verk, ryggpositiv och peda l. 1836- 1838 ombyggdes den 
av S P Petersson och omfattade då 20 stämmor. 

Orgeln såldes 1892 till Lau och uppställdes på golvet 

mot västra väggen i ett orge lhus i nygoti sk stil , ritat av 
arkitekten Gustaf Pettersson (fig 7 14). Den omfattade 

då 14 stämmor , en manua l och peda l. 

Enligt L-M Holmbäcks undersökningar stammade 
högst 30 % av pipmateria let i 1838 å rs orgel från 
1600-talet. Vis sa äldre metallpipor , so m inte återan
vänts i den nuvarande orge ln, ligger på kyrkans vind. 
Några av dem ä r ornerade.';0 

http:ornerade.Bo
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Fig 743. Dopfunt av sandsten av Mäster Sigrafs verkstad , omkr 1200. Foto S Hall
gren 1964. 

Baptisma!Jont , sandstone, from the works hop ofMaster Sigraf, c 1200. 
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Fig 744 . Maria med barnet , detalj av dopfuntens fot. Foto 
S Hallgren 1964. 

Virgin and Child, detail from th e base of the fo nt . 

Nummertavlor 

Nummertavlor saknas i kyrkorummet. På korets syd
vägg, i höjd med det öst ligaste pelarparet , finns sti ft i 
muren för hängning av psalmnummer direkt mot mur
ytan . 

Äldre nummertavlor: - I. Av snidat och målat trä. 
Det svarta s iffe rfä ltet med plats för tre psalmer o mges 
av en brun ram med förgyllda bladorna ment (fig 742). 
Till nummertav lan hör ett löst öve rstycke prytt med 
snidade och målade blommor och blad , krönt av en 
må lad snäc ka. Höjd 110 cm, bredd 56 c m, höjd utan 
öve rstycke 72,5 cm. 1747 å rs räkenskaper uppta r »E n 
ny Numert afla med 40 st. försi lfrade Ziffror kiöpt af 
Må laren Johan Hernel ». Före 1892 var nummertav lan 
vridbart fästad vid en svarvad ståndare av trä , enligt 
räkenskaperna utförd 1747 av Anders Hemmor och 
skänkt till kyrkan . Vid 1892 års restaurering hängdes 
nummert av lan på kyrkans nordost ligaste pelare . - 2. 
Av trä med plats för fem psalmer, vitmålad. Upptages 
första gängen vid 1830 års inventering. 

I protokollet för sockenstämma n » 171 2, St. Jacobi 
dag » (25/7) hete r det: »Resolverades ... a t Skohlmäs

taren Johan Wenting skal giöra Ziffror til bägge kyrkior-
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na af then och med dher til hörande svart tafla, hvaref
ter fö rsamblingen, som ... veta intet , hvad Psalm som 
s i unge , kunna upkasta Psalmerna och si unga .. . ». Det 
är ok la rt o m detta beslut ve rkställdes. 

Dopredskap 

Dopfunkt av grå kalksten (fig 743), bestående av cuppa, 
fot och fotp lat ta på plint. Den runda cuppan, som har 
uttömningshäl, har på ut sidan mellan en övre bandflät
ningslist och en nedre enkel bandlist en mycket skadad 
och otydlig reliefsvit. Figurerna föres tä ller: - I . Bebå
delsen. - 2. Marie besökelse . - 3. Jesu föde lse. - 4. 
De tre vise männens tillbedjan. - 5. Flykte n till Egyp
ten. - 6. Otydlig scen: träd e ller ängel, tre djur (får?) 
öve r varand ra, möjlige n uppenba re lsen för herdarna 
e lle r li vsträd med betande djur. - 7. T re fi gure r infö r 
en möjligen tronande Kristu s, kanske Lasarii uppväc
kel se. - 8. G isslandet. - 9. Korsfästelsen. På cuppans 
undersida palmettornament. 

Foten vä lbevarad, nederst kvadratisk, upptill c irke l
rund , krönt av en bandflätad vul st. På fotens s idor fyra 
si ttande figurer: - I. Maria, barhuvad, i hennes knä 
Jesusbarn med krona (fig. 744) - 2. Petrus med tvenne 
nyck la r i höger hand . - 3. Biskop med högra handen 
vä lsignande; i vänster hand en bok. - 4. Abra hams 
skö te: s ittande figur med tre mindre figurer i knät. 

De n runda fotp la tta n ha r enkel profilering. Plinte n ä r 
rund , utan vattenuttag. 

Spär av bemälning: på c uppan rö tt och blått , fotens 
vul st grönt , fo tens s idor rött. Mätt: fo tens och c~ppans 
höjd 76 cm , cuppans diameter 63 cm, djup 17 cm, fotens 
höjd 34 cm, fotp la tta ns övre diameter 54 cm, nedre 
diameter 7 1 cm, höjd 7 cm , plintens diameter 167 cm, 
höjd 11 cm. 

Dopfunten torde ha till verkats o mkring ä r 1200 av 
den gotländ ske stenmästare n S igraf. 58 Den flyttades 
enligt räkenskaperna 169 1 fram i koret. Vid 1892 å rs 
re sta urering place rades funten i västra de len av kyrkan 
i för längninge n av mittgängen , vid restaure ringen 
1958-60 ungefä r mitt i långhusets väs tra hälft. Funten 
må lades 1754 av J H Dreutz. 

På kyrkogär"dens norra mur ligger en rund stentrum

ma med släthuggen mante lyta och skrov liga begräns
ningsytor, utan spär av murbruk . Genom trumman lö
per ett trattformigt häl. Diameter 72 cm, höjd 30 cm, 
den tra ttformade öppninge ns diameter 30 cm. Äldre 
dopfuntsplint? (fig 747). 

Dopfuntslock av furu , åttkantigt , krönt av en sva r
vad pinakel. Höjd 45 c m, s ida ns längd 29 cm. Målat i 
blågrön marmorering. Dopfuntslocket to rde vara utfört 
1753 av snickaren Mattias Glömsker i Garde , som detta 

http:Sigraf.58
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Fig 745. Dopfunten (fig 743) tecknad av A Essen 1910. A TA . 

The font (jig 743) drawn by A Essen in 1910. 
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Fig 746. Dopfuntens cuppa . Foto E E ri ci 19 15. 

Detail from the bowl of the fo nt. 

å r tillverkade predikstol e ns trappa oc h lj udta k. Det 

må lades 1754 e nligt rä kens kaperna av J H Dre ut z. 
Dopfuntsinsatser: - I. Av mässing, rund med sma lt 

brätte. Dia me te r 28 c m, sjä lva s kå lens dia meter 23 c m, 
djup 9 c m. E nligt räkens kaperna a nskaffad 170 1. - 2. 

Av vitmetall, rund med brett brätte , på detta inskrip
tion: LÅTEN BARNEN KOMMA TIL L MIG' MARC. 10: 14. 
Diameter 31 c m, sjä lva s kå le ns diameter 20 c m, djup 5 
c m. 1890-ta let. 1699 så lde s e nligt rä kenskaperna e n 
ä ldre dopfunt sinsats. 

Nattvardskärl 

Kalk a v delvi s förg yllt si lver (fig 748) . Sexpassfo rmad 
fot, på sargen sta nsad o rna me nta l vin ra nka. Höjd 25 
cm. E nligt stämpla r tillverkad 1799 av Magnus Söder
berg ,61 mästa re i Visby 1797- 1834. 

Paten av si lver med förgy lld översida. I bottnen 
s tä mpel »R». Dia meter 14 c m . 

Obla task av s ilve r , å ttkantig , inuti förgylld. Lock 
med rund knopp . Stämpel »PLS ». E nligt s tä mpla r till
ve rkad 1965 . Inköpt detta å r frå n Libraria. Höjd 7 c m, 
dia meter 9 c m. 

Vinka nna av s il ve r , å ttka ntig, lock med rund kno pp . 

Stä mpla r som föregående. Höjd 19,5 c m, diameter 9 
c m. Inköpt sa mtidigt med ob latas ke n. 

Ka lk och pa ten av te nn för sockenbud (fig 749). 

Ka lken har vid , låg cuppa och profilerat skaft , utan 
s tä mpl ar. Höjd 16 cm , cuppa ns och foten s d ia mete r 
11 ,5 c m. Patenen med stä mpl a r på brä ttet , dia me ter 13 
c m. En ligt räken skaperna inköpta 1696. Pa te ne n torde 
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Fig 747. Bas av kalks ten . so m möjligen hört samma n med dop

funten , I : 20. Uppm J Söderberg 1975. 

Lime.Hane base. 11 ·hich may ha ve belonged ro th e font. 

e nligt stä mpeln ha till ve rkats av Mic hel Antoni ,62 mäs
tare i Visby 1664-1702. 

Oblatask av tenn , cyl indrisk med locket krö.nt av e n 
knopp i fo rm av e n vindru vsklase (fig 750) . Höjd 14 cm, 
ut a n loc k höjd 9 cm, d ia me te r 10 c m , fote ns diameter 
14 c m. Enligt rä ken skaperna inköpt 177 1. Stä mpl arna 
passar inte in på någon te nngjutare i Visby men 
kan gälla Bengt Johan Georgi i Ka lma r ,63 mästa re 

1763- 1768. 
Brudkrona av fö rgyllt s il ver, bestående av sju utåt

böjda stå ndare med profilerad ka nt , avs lutade av vita 
pärlor , på ring besatt med röda s tena r med kvadrati sk 
omfat tning oc h mindre pärlor i mu sse lfo rmad in fatt 
ning . Enligt stä mpl arn a tillverkad 195 1. På fodra lets 
lock silverplåt med graverad text: SKÄNKT TILL LAU 

KYRKA AV LAU S. K. L. F. AVD. 19 2,~ 5 1.64 

»E n tijn tl as ke » upptages i 1594 å rs inve nta rium . 
ka nske samma som enl igt 1793-94 å rs rä ken skaper sål
des på aukti o n. ,, I Liten F laska til Communi o n win på 
Sokn Bud » inköptes 1784-85 oc h »e n Chrysta llflaska til 
Communio n» 1788-89. »2ne G las tlaskor» upptagas 
18 12 oc h 4 s tyc ken 1830. Sis tnäm nd a å r fa nn s också e n 
vinkagge av trä, vilke n sista gå nge n noteras 1882. 

Ljusredskap 

Medeltida lju s kronor av jä rn: - I. Beståe nde av två 
ringa r av jä rnpl åt jä mt e upphä ngningsa no rdning, fö r
enade av fyra sma la jä rnkedjor (fig 75 1 ). Den ned ers ta 
ringen består av två över varandra ställda band , förena
de av ett sma la re sicksacklöpa nde ba nd , målade i grå-



Fig 748 . Na ttva rdskärl av sil

ver. Ka lken tillverkad av 
Magnus Söderberg i Visby 

1799. 

Silver co111munio11 plate; th e 

chalice made by Ma gnus 

Söderberg, Visby, in 1799. 

Fig 749. Sockenbudstyg a v tenn. Troligen tillverkat av Michel 
Antoni 1696. Foto S Ha llgre n 1964. 

Viaticum co1111111111io 11 vesse/.1·. p e 11 ·ter. Made probablv bv 

Michel A111011i in 1696. 

Fig 750 . Oblatask av tenn troligen tillverkad av 

Bengt Jo ha n Georgi . Kalma r 1771 . Foto S Hallgren 
1964 . 

Wafer-box . p ewter. probably made by BenRI Johan 
GeorRi . Kalmar. in 1771. 

633 



LAU KYRKA 

Fig 75 1. Medeltida lju skrona av järn för åtta ljus. Målad i rött , 
brunt och grått . Foto ATA . 

Medieval chandelier of iron. for eight candles. Painted red, 
brown and grey. 

blått. Ringen sammanh ålles av två varandra korsande 
sva rtmå lade järnte na r; på dessa se na re å tta ljushå lla re i 
form av piggar omgivna av nata skålar. Det övre ban
det ä r ka nta t av upprättståe nde, st ili serade liljo r och 

rosor i rött , b runt och grå tt. I de tri angu lära fä lte n 
mellan järnbanden o mväx la nd e uppå t- och nedå trikta 
de blad i rött och ljusbrunt , fästade i de vågräta ba n
den. Vid det undre bandets nederkant hängpryd nader i 
form av kors och d ru vklasar i rött, brunt oc h blått. 

Den övre ringen, som sammanhå lles av två svartmå
lade korsande järntenar med en ljus hå lla re i skärnings
punkten , ä r lä ngs övre kanten prydd av stili serade liljor 
och rosor , längs underkanten av hängprydnader i form 
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Fig 752. Medeltida ljuskrona av järn för fem lju s med rikt ut
fo rmade hängpryd nader. Foto ATA. 

Medieval chandelier, iron , forflve candles, 1vith richly deco
rated pendant ornamen ts . 

av kors och druvklasar. Färge r rött , brunt och grå tt. 

Upphängningsanordningen bestå r av två korsv is 
s tällda byglar för jä rnkedjorna, avs lutade av femb ladi
ga rosor. Må tt: höjd cirka 280 cm, nedre ringens diame
ter 137 cm. 

- 2. Beståe nde av tre ringar av järnplå t , den översta 
med upphängningsanordning, förenade av smala järn
tenar (fig 752-754). Den nedersta ringen bestå r av två 
över vara nd ra ställda ba nd , förenade av ett smalare 
sicksackband . Ringen sammanhå lles av två vara ndra 
korsande jä rnte na r med lju shå lla re i form av piggar för 
fem lju s. I de triangulära fä lten mellan järnbanden om

väx lande uppåt- och nedå triktade blad av enke l form; 
det undre bandet ä r kantat med hängp ryd nader av 

samma fo rm . Dubbelringens övre band är glest besatt 
med ståndare i form av stili serade liljor . 

Dubbe l ringe n före nas med den me lle rsta järnringen 
ge no m å tta järntenar, denna i s in tur vid den översta 

genom fyra järntenar. Dessa är besa tta med böjda järn-



Fig 753. Detalj av ljuskrona n fig 7j2 . Foto A TA . 

De ta il of the chandelier in jigure 752. 

Fig 754 . Detalj av lju skronan fig 752. Foto 
ATA . 

Detail of the chandelier in jigure 752. 
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trädar uppbärande parvis anordnade hängprydnader i 
form av runda skivor. Den mellersta ringens övre kant 
besatt med ståndare i form av stjärnor, ringkors och 
stiliserade liljor. Vid ringens nederkant hängprydnader 
i form av runda skivor. Den översta ringen har vid 
övre kanten fyra ståndare i form av kors , vid den nedre 
fyra hängprydnader i form av sti liserade blad . Mätt: 
höjd cirka 160 cm , nedre ringens diameter cirka 
80 cm. Svartmålad. 

Ljuskronorna renoverades i samba nd med re staure
ringen 1958-60. Frän nr I av lägsnades härvid en ljus
brun övermälning, a ntagligen tillkommen vid 1892 ärs 
re staurering , och den äldre färgsättningen återställdes 
med ledning av bevarade färgspär. Några hängprydna
der kompletterades. 

De båda kronorna är senmedeltida. De må lades 1754 
av J H Dreutz. 

I 1830 ärs inventarium upptages endast de tvä medel
tida kronorna. 1857 a nskaffades en ljuskrona av mäs
s ing , vid 1900-talets bö1jan ytterligare tre , av vi lka tvä 
skänkte s av Lau sparba nk och en av Lau syförening. 
En av dessa hänger i sakri stian, de övriga söndertagna 
och förpac kade i trälårar. Kronan i sakri stian har profi
lerat skaft krönt av en örn och avslutad av en kula samt 
tvä kransar om vardera ätta ljusarmar. Höjd 85 cm. 

Ljusstakar: - I . Ett par av tenn med runda profile
rade skaft pä tre kulfötter. En ligt stämplar tillverkade 
av Abraha m Banck, Visby. En senare tillskriven not is i 
1680 ärs inventarium ger tillverkningsåret: » Teenliu
sestakar 2 st. - giorde nya 1716 af I gammal». Höjd 
37 cm. 65 - 2. Ett par av gult tlintporslin för vardera ett 
ljus. Foten är kvadratisk och s kaftet i form av en rund 
kannelerad kolonn . Stämpel: »Wedgwood M. » Enligt 
räkenskaperna anskaffade under räkenskapsåret 
1817-1818. Höjd 31 cm, fotens sida 10 ,5 cm. - 3. Ett 
par av mäss ing för vardera e tt lju s, med rund fot. 
Skänkta nyårsdagen 1864 av sjökapten Johannes Bän
delin. Höjd 50 cm. 66 - 4. Ett pa r av mäss ing för varde
ra ett ljus, med åttkantig fot. Höjd 20 ,5 cm. Frän 
1900-ta lets början. - 5. Ett par av mässing för vardera 
tre ljus. Pä foten är ingraverat: KYRKOHERDE GUSTAF 

KLINGWALL t 1798 resp V. PASTOR PEHR KLINGWALL 

t 1798. Jugendstil. Skänkta 1912 av kontorschefen H 
Klingwall. Höjd 39,5 cm."7 - 6. Ett pa r av malm med 
vardera fem pipor. Inskription: Gåva till Lau kyrka 
av syföreningen 1954. Höjd 44,5 cm. - 7. Sju golv
lju ss takar av svartlackerat sm idesjärn för vardera tre 
lju s. Ritade av arkitekt Åke Porne vid restaureringen 
1958-60. Höjd 183 cm. - 8. Sex go lvljusstakar av trä 
med kvadratisk ståndare och rund svarvad ljushällare, 
för begravningar. Parvi s lika höga , resp 81 cm , 92 cm 
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Fig 755 . Mässhake av röd sammet , inköpt 1793. Foto S Hall 
gren 1964. 

R ed ve/ve t chasub/e, purchased in 1793. 

och 10 I cm. Gåva 1963 av S L K F - 9. Fyra golv ljus
sta ka r av sva rtlackerat smidesjä rn för vardera ett ljus. 
Tillverkade 1974 av Karl Pettersson, Bosarve i När. 
Höjd 80 cm. 

Textilier 

Mässhakar: - I. Av röd omönstrad sammet med la
tin skt kors av gult band med invävd guldträd pä fram
och baksidan (fig 755). Runt korsen och runt kanterna 
löper en genombruten guldgalon. Ryggsidans längd 115 
cm. En ligt räkenskaperna inköpt 1793. - 2. Av grovt 
linne i olika gröna nyanser , åtskilda av lodrät broderad 
gu ldträd i läggsöm . Pä ryggsidan gaffelkors. Pä fodret 
broderat: LAU SYFÖRENING 1960. GOTLANDS HEMSLÖJD 

M B (=Mon ica Bertil sson). Skänkt av Lau kyrkliga sy
förening till kyrkans äteröppnande 1960. - 3. Av vitt 
omönstrat ylle. Pä ryggsidan en bred slä, rikt broderad 
med mönster av kors i o lika gulbruna nyanser. Pä fod
ret: LAU KYRKA 1965. GOTLANDS HEMSLÖJD M B (=Mo
nica Bertilsson) . - 4 . Av blått omönstrat ylle. Pä rygg-



Fig 756. Detalj av kormatta utförd i röllakansteknik av Ann
Mari Hoke, Gotlands hemslöjd 1950. Foto R Hejdström 1974. 

Detail of chancel carpet, by Ann-Mari Hoke , Gotland Handi
crafts , 1950. 

sidan gaffelkors av mönstrade vita band med invävd 
guldtråd. Inköpt 1972 från Pastoralagentur, Uppsala . 

Stolor: - I. Av grönt siden med fem kors av påsydda 
guldband . Längd 240 cm. Gåva 1964. - 2. Av vitt ylle 
med gult broderat kors . Längd 280 cm . Anskaffad 1965 
samtidigt med den vita mässhaken . - 3. Av rött fodrat 
linne utan kors. Anskaffad i slutet av 1960-talet. - 4. 
Av blått omönstrat ylle med två broderade birgittiner
kors, vita med Kristi fem särmärken i rött. Inköpt 1972 
tillsammans med den blå mässhaken . 

Kalkkläden: - I . Av tunt vitt bomullstyg med brode
rad spets. Modernt. - 2. Av tunt vitt linne, broderat. 
Utfört och skänkt av fru Märta Torbiörnsson , När. 
Modernt. - 3. Av vitt ylle med broderat kors , å fodret 
»G H - M 8 1965 ». Anskaffat samtidigt med den vita 
mässha ken. - 4. Av blå tt ylle. Anskaffat 1972 , samti
digt med den blå mässhaken . 

Bursor: - I. Av vitt ylle med broderat kors. Anskaf
fat 1965 , samtidigt med den vita mässhake n. - 2. Av 
blå tt ylle med kors av påsydda vita band med invävd 
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guldtråd. Anskaffat 1972 , samtidigt med den blå mäss
haken . 

Predikstol skläden: - I. Av röd sammet med lat inskt 
kors och bård runt tre kanter av påsydd guldgalon . 
Nederst röd och gul frans. Längd 40 cm, höjd 26 cm. 
Cirka 1900. - 2. Av rött mönstrat s iden med påsytt 
mönster i guldtråd. Å fodret broderat »Licium 1947». 
Längd 43 cm, höjd 28 cm . - 3. Av vitt ylle med brode
rat likarmat kors. Å fodret broderat »G H - M 8 
1965». Anskaffat samtidigt med den vita mässhaken . 

Mattor: - I. Kormatta i rölla kansteknik , bottenfärg 
vitt samt olika nyanser av gult och grönt. I mönstret in
går kyrkans fem portaler jämte sinnebilder anknytande 
till deras traditionella namn: klockarporten med kyrk
nyckel , nummertav la , blommor och ljus, konfirma
tionsporten med kalk , oblat, druvor och ax, brudporten 
med krona, krans och ungmansstång , församlingspor
ten med skära, raps, slända och brödkakor (fig 756) 
samt likporten med granriskantad väg och gravkors. I 
stadkanten invävt »G H» och »AM H 1950» (Gotlands 
hemslöjd . Ann-Mari Hoke.) Längd 495 cm, bredd 290 
cm . Gåva av Lau lutherska syförening vid dess 60-års
jubileum. Ligger i koret utanför alt a rringen .68 - 2. Av 
skinn av utegångsfår. Längd ca 4 meter, bredd ca I! 
meter. Gåva 1966 av syföreningen. Ligger innanför 
altarringen , över den i golvet infällda altarskivan. 

I 1812 års inventarium anmärkes »att i ingendera af 
Kyrkorna finnes kappa till Pres ten, som dock i annex
an (Lau) å tminstone torde vara behöflig, och af den 
rika kyrkan bör kunna bestås». Tyg till en prästkappa 
anskaffade s enligt räkenskaperna första gången 1818.69 

Försvunna textilier 

1594 års inventarium upptar bland annat »En misseha
gel. En Röcklin. Eth Alterklred och en Alterduegh». 
1680 betecknas dessa som gamla och förslitna . 1681 
köpte s en begagnad mässhake från Visby stads kyr
ka . 70 Denna ersattes 1709 av en mässhake »af rödt 
s idenplys och oächta spetzar» jämte ny mässkjorta . 
1793, när kyrkans äldsta bevarade mässhake anskaffa
des. så ldes den föregående på auktion. 

Enligt räkenskaperna fick kyrkan 1739 ett nytt ante
pendium av »Fru Profe ssorskan» Norby . 1793-94 köp
te s rött sammet »til Altarkläde ». 1808-09 gjordes en 
utbeta lning »för Altarklädets omsömning». 1830 note
ras »ett hvitt altarkläde af Cambridge , med omhänge af 
do , och ett litet a ltarkläde af Röd Sammet ». 71 1886 
beslöt kyrkorådet i samband med visitation , att »ett 
mindre altarkläde af röd sammet skulle anskaffas, och 
att det större hvita altarklädet af kamrick skulle repare-
ras ». 
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1737 å rs inventarium noterar » I gammal duk något 
ut sydd at läggia öfwer Ka lken ». » I ny sless ings-duk » 
köpte s 1745 . 1812 fanns ett nytt kalkkl äde, troligen det 
kalk kläde »af Nettelduk», som upptages i alla inventa
rier under 1800-ta let. 

1830 fanns »Ett öfverhänge på Prediksto ls Pulpeten 
af Röd Sammet , ett do af Svart Kläde ». Ett nytt sva rt 
anskaffades på 1850-talet , ett nytt rött omkring 1890. 
Omkring 1910 skänkte kontorschefe n H Klingwall » I 
pulpetöfverdrag af hvitt s iden till pred ik stolen ». 

Kollektredskap 

Kollekttavlor: - I. Av snidad och målad furu (fig 757) , 
rektangul ä r med halvcirkelformad avslutning samt pro
filerad täckplatta och gavel. På gavelsidan mot ha ndta
get ins kription: »Anno 1665 /haffer kirckever I ge 

Chri sten Chris I tens,m, Fijge til gudz rer I forreret den
ne taftle. » På gavelns andra sida bild av Lasarus med 
två hundar, inom guldram. Färger: svart, vitt, rött, 

grönt. Mått : längd med skaft 45 cm, gavelns höjd 20 cm. 
- 2. Av snidad och målad furu , rektangulär med spetsig 

avslutning. Bott~ens främre del är svagt uppåtböjd . 
Täckplatta och gavel profilerade . På täckplattan och 
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Fig 757. Kollekttavla av furu 
med målat figurmotiv, Lasa
rus, vars sår slickas av 
hundar. Skänkt 1665. Foto 
S Hallgren 1964. 

Pine-wood collection tra.1· 
with painted scene shou·ini: 
dogs licking the sores of 
Lazarus . Donated in 1665 . 

gavelsidan mot handtaget röda och vita blommor med 
gulgröna blad på blågrön botten , på gaveln inom röd 

ram. På gavelns andra sida målad inskription : » 1679 I 
L PS I Kauparfue .» Kollekttavlans sidor målade i bl å
grönt inom röd ram , bottenplattan å båda sidor bl å
svart. Längd med skaft 39,5 cm, gavelns höjd 14,5 cm. 
Deponerad i GF 1910 (inv nr DC 162). 72 

Håvar: - I. Ett par med holk av fodrad brun sammet 
med smala svarta galoner och tofs , mäss ingsbeslag oc h 
bjällra på skaft av svarvad furu . Skaftets längd 154 cm. 
holkens lä ngd med tofs 33 cm. Enligt räken skape rna 
inköpta 1793 från handel sma n Ehinger, Yi sby."1 - 2. 

Ett pa r med ho lk av grönt brode rat linne på stomme av 
ljusbrunt läde r med tofs på svarvat skaft av e k. Skaf
tet s längd 194 cm, holkens 27 cm, utan tofs 24 cm. 
Anskaffade 1960. 

Gravstenar 

- I. Av grå kalksten (Lindström 137) , trapezoidal (fig 

758). Mitt på stenen latin skt kors med runda ändplattor 
med fyra hörnblad, utmed högra sidan en textrad , 
svagt huggen. Texten lyder enligt Lindström: »BOTEN : 
I : NER: AR: CU I : ANIM: IN : PAC E: REQV IESCE T». Längd 



165 cm, bredd 95 cm. I nordvästra stigluckans golv. 74 -

2. Av grå kalksten , rektangulär, med inhuggna cirklar i 
hörnen , förbundna genom dubbla parallella linjer (fig 
759). Mitt på stenen är inhugget en kalk , däröver en 
korsmärkt oblat. Parallellt med ena kortsida n en svagt 

ristad ojämn runinskrift : »maria : gus moj:Jir » (Maria, 
Guds moder), vilken torde vara sekundär. Stenens 
längd 146 cm, bredd 70 cm. I korgolvet mitt för altaret, 
omedelbart utanför a ltarr ingen. 75 - 3. Av kalk sten , 

trapezoidal romansk lockhäll , på mitten upphöjt la
tinskt kors. Utmed vänstra kanten ristad linje. Eventu
ell text he lt utplånad . Längd 196 cm, största bredd 80, 
minsta bredd 68 cm. Ligger som trappsten utanför den 
väst ligaste porta len på sydsidan. - 4. Tumba av kalk
sten i koret s nordöstra hörn , täc kt av en hå lkä lad s ten . 
Texten bortvittrad. Lagd över kyrkoherden i Nä r och 
Lau Gustaf Klingwall , död 1798. 7n Längd 238 cm, 
bredd 149 cm, höjd 35 cm. - 5. Av grå sandsten, 
rektangu lär. Texten, som till största delen ä r bortnört , 
lyder enligt 1830 års inventarium: »Under thenna sten 
vila s ina ben fordom är lige och bes kedelig K: Thomas 
\1atzson Hal sa rfve född anno 1690 v id Enggårde i Ro
ne som <lödde den 30de Maij an no 1738 hvar 48 och 

- månader gammal, samt thess Kära Hustru ärlige och 
Gudfruktige C hatarina Peters Dotter. » Längd 185 cm, 
bredd 97 cm. I golvet till södra stickluckan . - 6. Av 

grå sandsten , med kartusch , ev text bortnött. Längd 
85 cm, bredd 60 cm. I östra stigluckan. - 7 . Av grå 
sandsten med inhuggen kantlinje. Inskriften så gott som 

fullständigt bortnött. Längd 165 cm, bredd 87 cm. I 
östra stigluckan. 

I 1830 å rs inventa rium heter det : »nedanför Altaret , 
vid Chors to len är en Graf Sten, hvarpå endast å rtalen 
1191 och 1168 ka n utredas. » Stenen ha r ej kunnat å ter

finn as. De båda årta len ä r med störs ta säkerhet felläs
ta. n 

1830 å rs inventarium återger in s krifterna på flera nu 
försvunna gravstenar på kyrkogården söder om kyr
ka n, av vilka två torde vara identi ska med nr 6 och nr 7 
ovan: »En a nn a n Sten so m betäcker 3ne mä n af La u 
Soken , hvilka Drunknade den 20de Januari 1820. 

- En Do, hvars påskrift blifvit af Regn och väder 
utplå nad. - E n Do med pås krift: Under denna Sten 
ligger begrafven ä rlig och be skedlig Danema nnen Mat
t is Miche lso n Sunkörka som <lödde 1747 ha ns å lder var 
69 år - och thess Hu stru Ärliga och Gudfruktiga Brita 

Olofs dotter som <lödde 17- hvars å lder ähr - - å hr the 
väntha hä r en frögdefull upstå nd e lse, vid lilla dörren på 
södra s idan en dito med pås krift: hä r ligger then ä rlige 
och beskedlige Nämdemannen och Kyrkv. Per Lars
son Koparfve som hafver lefvat LXI Il å hr samt re rlige 

INREDNING OCH INVENTARIER 

Fig 758. Gravsten av grå kalksten över »Boten i När». På mitt
fä.ltet latinskt kors , vars armar avslutas med fyrpass. Medel
tida. 

Grey limestone gravestone in memory of · Boten in När• . In 
th e cen tre a Latin cross ene/osed in a quate1foi/. 

och Dygdesamma Hustru Mallena Prersdotter. Christus 
rer mitt lif och döden rer min vin ning 0. R. S. K . P . D. 

1731. En Doderjemte: H rerunderligerbeg. H . Bonden 
ärlige och välförstånd ig N. I. S. Koparfve i Lau som 
döde år 1798 och dess Hustru ä rlige och gudfruktige 
Anna, som döde 18 17 den 28de Junii hennes å lder 
var 66 åhr 9 mån: 9 dagar. E n Do: Anno 1721 den 
21 st Decemb: afso mnade i Herranom fordom ä hrlig 
och beskedelig Daneman , Lars Pärson Koparfva Kyrk-
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jovärd i 40 åhr och nämdeman i 30 åhr och ligger här
under begrafven hans ålder var 93 år. 1725 P . L. S. M. 
P . D. R. - En Do: Her under denna sten liger be
grafven Sonen Jacob Botels som döde Anno 1675 Gud 
gifve honom en Glredelig upståndelse (Bomärke inom 
cirkel) . - En Do med Bönde gårds Bomärke under 
hvilken en vid namn Anders ligger begrafven . Skriften 
i öfrigt osynlig. Utom dessa Grafstenar finnas några 
andra utan någon påskrift. » 

Gravvårdar av trä 

I kyrkans magas in förvaras tre gravvårdar av trä frå n 
1900-ta lets början (fig 760). De efterbildar samtida 
gravvårdar av sten. Likna nde gravvårdar av trä finn s 
ä nnu (1975) in situ på Lojsta kyrkogård. 78 - I . Med två 
fält , det nedersta med påspikat kors av i ändarna profi
lerade trä ribbor,det övre krönt av ett halvcirkelformat 
och li stomgivet överstycke, båda fä lten fl ankerade av 
sva rvade och profilerade rundstavar. I det övre fältet 
ri stad text: »H. H. I Hu sbonden och Kyrkovärden I 
JOHAN HANSSON I GANNOR I * .. . t ... I och I Han s 
Hu st ru I ANNA LOVISA/ * ... t 1910 / Sv . ps . . .. ». Höjd 
102 cm. - 2. Med två li stomgivna fält , det nedre med 
kors av trä ribbor, omgivet av sva rvade och profilerade 
rund stavar, det övre krönt av triangelformat över
styc ke. Fältet med inri stad te xt: »H. H. I Hu sbonden I 
P. Larsson I Bjerges I * ... 1871 t 6/ 11 1907». Nederst 
på vå rden »Sv. ps. 379 v ... ». Höjd 96 cm. - 3. Med 
tv 1\ falt fl a nkerade av lister. I det nedre fä ltet ett frag
me nta ri skt kors av påspikade profilerade ribbor, i det 
öv re inri stad tex t , numera oläslig. Det nedre fältet 
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Fig 759. Detalj av gravsten av 
grå kalksten med runinskrift 
»Maria: gus mopir». På mitt
fältet kalk och oblat. Medel
tida . Foto R Hejdström 1974. 

Detail of a grey /imeston e 
gravestone with the inscrip
tion (in runic characters) 
»Mary: God's Mother». 

flankeras av svarvad och profilerad rund stav. Grav
vården kröns av en kontursågad pinakel , omgiven av 
två lägre , fragmentariska. Höjd 98 cm. 

Försvunna majstänger 

I räkenskaperna heter det 1755: » Kjöpt af Botes i Etel
hem 24 st. Furu- spiror til Kyrckjan ». Antagligen var 
dessa avsedda att användas som majstänger . 1864 be
rätta r Säve: » 14 Majstänger äro uppsatta till en pryd
nad i kyrkan , af hvilka två stå , en på hvarje sida, om 
altaret , en på hvar sida om predikstol strappan samt 
föröfrigt vid och öfver ingången till quinfolks- bänkar
na. » De två majstängerna vid a ltaret ä r sy nliga på fig 
712. Samtliga nu förkomna. 79 

Möbler 

Bord av furu , rektangulärt med två breda ben , förenade 
av en slå . Längd 149 cm, bredd 78 cm , höjd 90,5 cm. 
Färger: skiva n sva rt , i övrigt gråvitt. 1800-tal? 

Bänk av furu med två breda ben. Längd 336 cm, höjd 
40 cm, bredd 36 cm. Troligen den som upptages i 1830 
å rs in ve ntarium . 

Stolar av furu: - 1. med svarvade ben , nedtill före
nade genom slåar. Höjd 90 cm, sitsens höjd 57 ,5 cm . 
Troligen den stol som enligt räkenskaperna tillverka
des 1748 av Ha ns Nystugu till sammans med ett nu 
försvunnet ovalt bord. - 2. med hög sit s och låg rygg ; 
benen profilerade, förenade genom dubbla rade r slåar. 
Under s itsen är må lat »ANO 1759». Stolens'höjd 116 
cm, sit sens höjd 87 cm. 1759 inköptes enligt räkenska
perna » I st. stol uti Predike-s tolen » (fig 761) . 



Fig 760. Minnesvårdar av trä , 
tidigare uppställda på kyrko
gården . Från omkr 1910. 
Foto S Hallgren 1964. 

Wooden memoria/s , former
ly in the churchya rd, dating 
f rom c 1910. 

Övriga inventarier 

Rökel sekar av brons (fig 762), fragmentariskt, beståen
de av tresidig , kupig botten med tre hål för glidstänger, 
samt kedjornas runda överstycke med bärring och 
tre hål med kvarsittande stumpar av läderremmar. 
Mått: bottnens djup 5 cm, avstånd mellan öglorna 8 
cm, överstyckets diameter 3,5 cm. I skåp i kyrkan . 
1300-tal (?). 

Fattigstock (fig 763) av furu , bestående av stock med 
rektangulär genomskärning , rödbrun; på översidan 
järnbes lag med myntspringa, svartmålat. Stockens 
höjd 98 cm, bredd 18 cm, tjocklek 13 cm. I koret , fästad 
vid den norra väggen. 

T ill fattigstocken hör ett triangelformat överstycke 
av furu med liste r på öve rsidorna. Figurmålning , Lasa-

INREDNING OCH INVENTARIER 

rus och tvenne hundar , därunder målad inskrift: »Be
dänckt den armen Zu jederfri st, das wirdt belohnen 
HE: Jesu Christ. » Bottenfärg sva rt , bokstäver vitt , fi
gurer i flera färger. Bredd 52 cm, höjd 37 cm. Uppsatt 
på sakri stians östra vägg. 

1737 års inventarium upptar » I Fattig-stock med litet 
skruflås före ». Vid 1830 års inventering stod fattig
stocken »vid Norra dörren» tillsammans med den tri
angelformade tavla n. 

Kista av ek med kupigt loc k och två ha ndtag av 
smidesjärn , beslagen med fem tvärgående , e nkelt 
smidda järnband. Tre lås; i locket nära ena gaveln två 
springor för mynt. Mått: lockets längd 120 cm, ki stans 
bredd 55 cm , höjd med lock 65 cm. Omtalas i 1737 års 
inventarium: » I ny Ekeki sta med 3ne lås före , til pen-
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ningarnas förwahr ». I soc kenstämmoprotokollet 1712 
heter det , »at Lowboerna skola betinga I ekeki sta til 
sin kyrkia, emedan dhen gamble är alt för svag til at 
våga kyrkians medell uti ». »En gamble kirkekiste» 
upptages redan i 1594 å rs inventarium . 

Ringklubbor av svarvat trä, klockformade (fig 764) : -

I . på halsen prydd med ristad sicksackrand mellan två 
parallella c irkla r. På undersidan är skrivet med bläc k 
»I. W. M. » och » 1891 ». Vid ringklubban ä r klistrad en 
vit pappersremsa med text i bläck: »Ringning med an
ledning av H. M. Gustav V död den 29 nov. 1950. 
Ingvar Olsson Gumba lde Evert Larsson Hemmor». 
Höjd 12 ,5 cm, största diameter 8 cm. Förvaras i skåp i 
korväggen . - 2. med ristat årtal » 1805». Höjd 9,5 cm, 
största diameter 7,5 cm. I GF (inv nr B 1145). 80 

Pa ll av furu , brunmålad , klädd med grått tyg brode
rat med rött brinnande hjärta, omgivet av blomster
slinga i blått , grönt, vitt , skärt och brunt. Runt kanten 
mattgrön fran s. Längd 44 cm, bredd 29 cm, höjd 34 cm. 
1800-ta l, enligt 1953 års inventa rium avsedd för kyrk
tagning. Tygklädseln broderad och skänkt långfreda
gen 1951 av fru Märta Torbjörnsson, När. 8 1 En kyrk
tagningspall nämnes i 1830 års inventarium. 

Hedengranstav la utförd till minne av s laget vid Nar
va 1700, tryckt på papper, med omålad profilerad list
ram av furu . Å baksidan två avlånga öglor av spiral
vridenjärnten för upphängning, fästade i varandra. Pap
peret ha r lossnat vid kanterna och spruckit lodrä t tvärs 
över hela tav lan. Höjd 111 cm, bredd 79 cm, utan ram 
höjd 106 ,5 cm, bredd 59 cm, öglorna 29 re sp 23 cm . I 
G F (inv nr A 3366). 82 Osäkert om tavlan verkligen 
tillhört Lau kyrka. 83 

Karl XIIl:s tal till ständerna 1810, tryckt på papper 
och fästat på tav la av furu med profilerad ram av furu. 
Färg: mörkblå. Höjd 65 cm, bredd 52 cm. I materia lbo
den. 

Mullställ av furu, rektangulär låda på fyra fötter , 
försedd med uppståe nde ribba med urtag ning för mull 
spade . Svart med vit kant och vita fötter. Längd 44 cm, 
bredd 25 cm , höjd 22 cm. Ti llhörande spade med sva r
vat skaft av furu, sva rt med vita vulster, längd med 
blad 75 cm. Anskaffad mellan visitationerna 1892 och 
1899. 

Kläd hängare av trä för präs tkappa . 1800-ta l. Tidiga
re fästad vid väggen i sakri stia n, nu i materia lboden. 

På kyrkogårdsmuren norr om kyrkan ligger några 

fint huggna kalkstensfragment, bl a nedre delen av en 
å ttkantig skå l, troligen ett vigvattenskärl (fig 766). 

Fynd från re sta ureringen 1958-60: 209 stycken mynt , 
varav två från 1200-ta let , 200 visbybrakteater från 
1300- och 1400-ta let samt fem från nyare tid ; 15 pärlor ; 
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Fig 761 . Stol med hög sits och låg rygg , avsedd för predikstolen , 
tillverkad 1759. Foto S Hallgren 1964. 

Chair. with high seat and low back, intended for the pulpit; 
made in 1759 . 

ro settformigt beslag jämte nå l och del av kedja, a llt av 
brons, samt sporrtrissa (?) av järn , i tv å delar. I SHM 
och KMK (inv nr 26899). 8~ 

Karl X Gustafs bibel, tryc kt i Stockholm hos Ignati
us Meurer 1655. Enligt a nteckning i bibeln har den 
tillhört sedermera bi skopen Johannes Brodinus. Den 
inköptes 1663 av Lau och När gemensamt för 11 Dr 30 
öre s ilvermynt , då Brodinu s var församlingarnas pre
bendekyrkoherde. Förvaras i ViLA. 85 

Klocka 

Kyrka ns enda klocka saknar inskrift och ornering (fig 
765). Höjd l 15 cm, utan krona 85 cm, diameter 108 cm, 
vikt cirka 800 kg. Tonen fi ss. Klockan sprack 1974 och 

http:26899).84
http:3366).82
http:1145).80


Fig 762. Rökel seekar av brons, endast bottnen samt överstycke bevarat, 1300-talet. 
Foto S Hallgren 1964. 

Bronze censer , only the bottom and top preserved, /4th century . 

Fig 763 . Överstycke till fattigstock med målad tysk inskrift, 
1700-talet . Foto R Hejdström 1975. 

Upper part of a poor-box, with painted inscrip tion in German. 
/Bth cen turv. 

Fig 764. Ringklubba av svarva t trä. använd sista gången vid 
Konung Gustaf V :s död 1950. Foto R Hejdström 1975 . 

To//ing club, turned 11"ood, used th e last time to toll on the 
dea th af Gustaf V in 1950. 
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384-
Fig 766. Fragment av åttkantig skäl av kalksten , troligen ett vig
vattens kärl. Uppm J Söderberg 1975. 

Fragment of octagonal bowl of limestone, probab/y a stoup. 
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Fig 765. Kyrkans enda kloc
ka , en apengeterklocka gjuten 
på. 1400-talet , lagad i Töns
berg , Norge , 1974. Foto R 
Hejdström 1974. 

The only bel/ of the church, 
cast during th e 15th century 
and repaired in Norway , al 
Tönsberg , in 1974 . 

svetsades av firma 0 . Olsen & S0n, Tönsberg, Norge. 
Den torde vara gjuten pä 1400-talet. Vissa detaljer ty
der pä att det är fräga om en sen apengeterklocka. 86 I 
tak rytta ren. 

En kyrkklocka säldes under 1500-ta let till Stänga 
kyrka »i Salige Mester Dauid Billefeldz neruerel sse». 
Sista avbetalningen erlades 1596 (Burs N 1, s 51). 
Klockan hänger ä nnu i Stänga men är omgjuten 1650 
och 1768 (SvK Go VI , s 159) . 

År 1680 fanns tvä primklockor »wid Chordörren ». 
Den ena säldes 1712. Även den andra är nu försvun
nen . 

http:apengeterklocka.86


Noter 


I. Uppgifterna 	om socknen har huvud sakl igen hämtats ur 
Boken om Lau. 

2. 	 Redogörelsen för socknens fornminnen har utarbetats av 
E Lagerlöfi samråd med antikvarie Folke Hal/berg. 

3. H Gustavson, Gotlands ortnamn, s 6. 
4. J Wallin , Analecta Gotlandica Il, s 1395. 
5. 	 En kunglig förordning 1764 föreskrev största sparsamhet 

med landets skogstillgångar. 
6 . 	Denna stiglucka kallas »Brudluckan », eftersom brudpa-

ren brukar gå in på kyrkogården denna väg. Möjligen kan 
detta bero på att prästgården var belägen norr om kyrkan 
närmast denna stiglucka och att brudfolket före vigseln i 
kyrkan besökte prästgården. Korets norra portal kallas 
»Brudporten» (se Ingångar). 

7. Stigluckan kallas »Bönde lucka» efter gården Bönde , som 
är belägen i socknens västra del. En väg skall tidigare ha 
lett fram till stigluckan. 

8. 	 Det är ovisst av vilken anledning denna latinska inskrift 
inhuggits här. Medeltida inskrifter förekommer eljest ej 
på de bevarade gotländska stigluckorna. 

9. 	 Pentagram (av grek pente, fem och grafein , skriva), fem-
uddig stjärna som kan uppritas i ett drag med fem räta 
linjer. Pentagrammet a nvändes under medeltiden som 
magiskt tecken. 

10. 	 Den södra stigluckan kallas »Likluckan » eftersom be-
gravningsföljen alltid går denna väg in på kyrkogården . 

11. 	 G Svahnström, De gotländska präs tgårdarna , s 457. Se 
även E Lundberg, Häggska huset i Vi sby, s 196. 

12 . Det bör dock påpekas a tt o rdet »kas tal » på Gotland ofta 
a nvänds om gammal byggnad (oftast medeltida) , således 
ej endast om försvars tornen . 

13. 	 Beskrivningen bygger till stor del på Alfred Edles rapport 
om utgrävningen och konserveringen av ruinen , i GF. 

14. 	 Eldstäder synes ej ha förekommit i de tidigmedeltida got-
länd ska kastalerna. Vid de undersökningar som företagits 
i de flesta kas talerna har man ej kunnat påvi sa några 
ursprungliga uppvärmningsanordningar. N Tidmark, 
»Kas talerna » eller tornborgarna på ön Gotland, s 14. 

15. 	 I den väl bevarade medeltid a gårdsanläggningen Bringes i 
Norrlanda har en likartad trappa funnits . E Lundberg , 
Byggnad skonsten i Sverige I , s 155. G Svahnström , Bon-
dens gård och bos tad , s 417, fig 10. 

16. 	 När ruinen utgrävdes var endast någo t skift bevarat av 
denna mur , varför det ä r svårt att avgöra om öppningen 
kan vara urspru nglig . 

17. 	 E Johan Söderdal, f 1868, d 1941. Folkskollärare i Lau 
1895-1930. 

18. 	 Utgräv nings- och restaureringsrapport av Alfred Edle i 
GF . 

19. 	 G Svahnström , De gotländska präs tgårdarna , s 457. 

20. 	 Portalen används vid begravningar. Jfr södra stigluckan 
som kallas »Likluckan ». 

21. 	J Roosval , Globus, en gotländsk stenmästare verksam 
omkr 1160-80, s 40. Den tidiga datering Roosval givit 
denne mästare har av stilistiska och arkitekturhistoriska 
skäl måst revideras till 1200-talets för ra hälft. 

22. Portalen 	torde ha fått sitt namn av att klockarens bostad 
en tid var belägen nordväs t om kyrkan, varför han i 
a llmänhet använde denna ingång. Boken om Lau, s 21. 

23. 	Johnny Roosval har gett mäs taren anonymnamnet »Glo-
bus» på grund av de »klotrunda» former som är utmär-
kande för mästa rens figurskulptur , aa , s 40. 

24. Porta len 	har fått sitt namn »Konfirmandporten » av att 
den sedan lång tid tillbaka använts vid konfirmationen . 

25. Portalen 	använd s vid bröllop , jfr östra stigluckan som 
kall as »Brudluckan». 

26. 	 Det stora gotiska koret i Källunge , som också är treskep-
pigt , har likartat placerade fönsteröppn ingar i östra mu-
ren . SvK Go Il , fig 298a. 

27. 	 Takryttaren över koret , som nu är avlägsnad, avbildas på 
Jöran Wallins teckning av kyrkan i Analecta Gotlandica 
I , s 106, KB . 

28. G 	K=GustafKlingwall , f 1720, d 1798, kyrkoherde i När 
och Lau 1771. Lemke, s 355. 

29 . Biskopens anmodan att församlingen skulle använda tegel 
i stället för bräder som taktäckning betingades säkerligen 
av den kungliga förordningen av 1764 som föreskrev 
sträng sparsam het med skogstillgångarna. 

30. 	 Rapporten förvaras i A TA och G F. 
31. Restaureringsrapport av Gunnar Svahnström den 1/12 

1961 , i ATA och G F. 
32. Se härom i G Trotzig, En arkeologisk undersökning i 

Garda kyrka på Gotland, samt densamm e , En stavkyrka i 
Silte samt E Lagerlöf , Var den medeltida träkyrkan från 
Eke en stavkyrka. 

33. 	 I en a rtikel i GA 23/6 1914 lämnar H Klingvall dessa 
intre ssanta uppgifter , eftersom dock ej källa anges har 
dessa pås tåenden ej kunnat ve rifieras . 

34. Se härom 	i G Svahnström, Vamlingbo kyrka , s 3. -
Källunge kyrkas gotiska kor har en liknande anordning i 
ans lutning till en trappa i norra muren . Öppningen är nu 
igenmurad men omfattningsstenarna kan iakttas från 
långhuset. SvK Go Il, s 211 . - I dominikanernas kloster-
kyrka i Visby , S Nicolai , finns också en bred trappa som 
från sakristian leder upp i norra muren . Även här finns en 
öppning som förefa ller att vara ursprunglig. Den kan ha 
lett ut till en läktare som möjligen tjänstgjort som predik-
stol . 

35. Restaureringsrapport av G Svahnström I I 12 1961 i A TA 
och G F. 
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36. 	E Ekhoff, S:t Clemens kyrka i Visby , s 103 och fig 52 . 
37. 	Om Visby-kyrkorna se beskrivning av G Svahnström i: E 

Lagerlöf och G Svahnström, Gotlands kyrkor. 
38. Bau- und Kunstdenkmäler von Westfalen , 20, 547. 
39. 	J Roosval , Die Kirchen Gotlands , s l80f. Se även E 

Lundberg, Byggnadskonsten I, s 538. 
40. 	B Berthelson, Restaurering av gotländska kyrkor, s 50. 
41. 	Gustaf Petterson, byggnadsråd , f i Visby 1855 , d 1933. 

Elev vid Tekniska högskolan 1876-80, e o arkitekt vid 
ÖIÄ 1882. 

42. 	Nils Pettersson , byggmäs tare i Visby , f 1853 , d 1930. 
Verksam vid ett stort antal kyrkorestaureringar på Got-
land. 

43. 	B G Söderberg, Gotländ ska kalkmålningar 1200-1400, s 
214 . 

44. Konserveringsrapport 	av Erik Olsson 22/8 1960 i ATA 
och G F. 

45. 	A Andersson, Corpus vitrearum medii aevi Skandinavien, 
s 23 , 60 f, 192. 

46. 	G Svahnström , Restaureringsrapport I / 12 1961 i A TA och 
GF. 

47. P A Säve, Berättelse 1864 , A TA , s 223 f. 
48. 	Herr Hans kan knappas t syfta på någon a nnan än kyrko-

herden i Lau. Då Peder Eskelss111n 1587 nämnes som 
kyrkoherde i När, betyder detta att Lau vid denna tid var 
eget pastorat. 1595 är Hans Olofss111n R111s tede kyrkoherde 
i När och Lau. Eftersom hans initialer HR återfinns på 
gravstenen i Lau, torde han ha varit kyrkoherde först i 
Lau, från Peder Eskels s111ns död även i När. R111stede var 
således den självständiga Lau församlings siste kyrko-
herde. - N Lithberg, Omständigheterna kring den siste 
kyrkoherden i Lau , i: Boken om Lau , s 30-32. 
Från det egentliga Danmark finns exempel på att man år 

1603 i 0de-F0rslev använde högaltarets altarskiva av grå 
gotländsk kalksten till gravsten över en kyrkoherde. -
Danmarks Kirker V: I, Sorn Amt , s 538 f. 

49. Den profilerade altarskivan observerades redan av C G 
Brunius som skriver: »På bordet ligger en mycket tjock 
skifva, som prydes i kanterna med hålkäl och rundstaf 
och består af slipad kalksten. » - Gotland s konsthistoria 
111, s 88. Det medeltida högaltarets mått enligt uppmät-
ning av författaren l .6.1952. 

Uppgifterna rörande restaureringen 1958-60 är hämta-
de från G S vahnström, Restaureringsrapport daterad 
l.12 . 1961, manuskript i ATA och GF. 

Sidoaltaren placerades under medeltiden helst friståen-
de men måste ofta av utrymmesskäl byggas mot en av 
kyrkans murar. De var genomgående riktade mot öster. 
Först det senmedeltida bruket att inrätta ett stort antal 
altaren ledde till att dessa placerades i godtycklig rikt-
ning . - J Braun, Der christliche Altar I , s 409 ff. Att 
högaltarets skiva från början tillhört ett fristående altare 
visas av att den bakre kanten är finhuggen så som på de 
gotländska kyrkornas fristående högaltaren. Skivan på 
det sydöstra sidoaltaret i långhuset i Guldrupe har finhug-
gen bakre kant , eftersom det skjuter ut i triumfbågen , i 

motsats till det nordöstra s idoaltarets skiva i Rone (SvK 
Go VI, s 404), som varit murad mot väggen. 

50. 	 Georgius Oxenwaldt, kyrkoherde i När l 686, prost , d 
1705 , g m Elisabeth Jakobsdotter Mun ch , f 1643 , d 1715 . 
- Lemke , s 350 f. 

51. Målningen 	1703 torde ha utförts av Christian Lorentz Nu-
mens, som detta år målade bänkarna i kyrkan, målningen 
1754 av Johan Hindrik Dreutz, som samma år målade den 
omgjorda predikstolen (se nedan). 

52 . K K Meinander , Medeltida altarskåp och träsniderier i 
Finlands kyrkor , s 123 , SvK Go VI , s 46 f. 

53. I Roslags-Bro kyrka finn s 	ett altarskåp från 1400-talets 
förra hälft av liknande komposition som det i Lau , krönt 
av fyra triangelformade fält som kantas av korsblommor , 
prydda av målade halvfigurer som tillkommit samtidigt 
med skåpdörrarnas målningar. Dessa fält förefaller att ha 
tillhört en äldre altarprydnad från 1300-ta let , som i så fall 
redan under medeltiden anbringats som krön på ett yngre 
altarskåp. - SvK Up Il: I , s. 156 f. Gotländska altarskåp 
från 1300-talet med höga fialer finns bl a i Vallstena , 
Ganthem , Lojsta och Träkuml a, i vissa fall sekundära. 
SvK Go Il , s 198f,111 , s 39 f , IV , s 232 f. 

54. Dateringen 	 av pappersremsan utförd av fil dr Toni 
Schmid , enligt brev från Per-Olof Westlund till Gunnar 
Svahnström IO . I0.1958 , GF. 

55. 	C R af Ugglas, Träskulptur, s 542 ff, J Roosval , Medelti-
da konst i Gotlands fornsal, Handkataloger I , s 5 l. 
Roosval förmodar a tt kapitälen hört samman med ett 
altarskåp, af Ugglas att de utgör ljusstavskrön . - Enligt 
ärkebiskop Nils Allesons sta tuter 1438-48 skulle på alta-
rets sidor vara fästade draperier , cortinae. De hölls uppe 
av höga stavar , vanligen av trä , ibland av a nnat materi al. 
B Stolt , Kyrklig skrud enligt svensk tradition , s 107f, fig 
3. P Dearmer , Fifty pictures ofgothic altars. Alcuin club 
collections 10, pi. 36, 38 , 42, s 167. H Reuterdahl , Statuta 
synodalia , s 149. Jfr Dagny Arbman i Kulturhistoriskt 
lexikon för nordisk medeltid I sp 119. 

56. 	P A Säve, Reseberättelse 1864, s 222, A TA. af Ugglas , 
Träskulptur, s 218, 224-225 , 240 , 316 (triumfkrucifixet) , 
488-490 (Kristi gravläggning). J Roosval , Medeltida 
skulptur i Gotlands fornsal, s 65-66 (Kristi gravläggning). 
af Ugglas tillskriver triumfkrucifixet Hejnummästaren , 
Kristi gravläggning Hamramästaren. 

Åtbörderna för sorg behandlas i K von Amira , Die 
Handgebärden in der Bilderhandschriften des Sachsen-
spiegels, s 163-263, särskilt s 232. E Lomma/sch, Sys tem 
der Gebärden. Dens, Darstellung von Trauer und 
Schmerz in der altfranzösischen Literatur , s 20-67, sär-
skilts 20, 28 , 39. - För dessa hänvisningar tackas docent 
Birgit Stolt. 

57 . Jochim Sterling , kyrksnickare , verksam på Gotland från 
mitten av 1600-talet till sin död 1692. Han har bland annat 
utfört skriftestolen i Visby domkyrka 1658 samt predik-
stolarna i Havdhem 1679, Gammelgarn 1680 och Hörsne 
1688. - R Steffen, Gotländska kyrksnickare under 
1600-talet. I. Jochim Sterling , s 60-73; SvK Go IV, s 51, 
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501 f , 748f. Matthias Glömsker , snickare i Garde vid 
1700-ta lets mitt , som bland anna t medverkat vid repara-
tion i Garde 1737 och 1753 förfärdigat korbä nken i Eke. -
SvK Go V, s 279, VI , s 517. Johan Hindrik Dreutz, 
löjtnant , hov kvartermästare , f 17 18 i Grö tlingbo , död 
1785 i Vi sby . Ha n har bland a nnat må lat altart avlan i 
Österga rn, läktare och predikstol i Burs , prediks tolen i 
Alva samt predikstol och korbänk i Eke. - SvK Go IV , s 
668, VI , s 54, 315, 516f. Uppgifterna om duva n enligt 
meddela nde av docent Sven Helander. 

58. 	Sigraf, Sigraf(r), gotländsk stenmästare under 1100-talets 
senare del. På funten i Åkirkeby kyrka på Bornholm har 
han huggit sitt namn i runor . På Gotland finn s funta r från 
Sigrafs verkstad i Othem, Bro , Eke , Grötlingbo och Silte 
kyrkor (SvK Go I , s 271-274, Il , s 152, 155, VI , s 518-522 . 
J Roosval , Die Steinmeister Gotlands ( 1918) , s 171 , 183 , 
184 , 188 , fig 216, 225, dens., Revision av gotlä nd ska date-
ringar Il , FV 1925 , s 297 , 302. 

59. 	Christian Lorentz Numens , f (i Holstein 9 ) 1671, bosatt i 
Visby 1701 , d se nast 1711. Ko nterfejare . SvK , Go IV , s 
54. E L11ndmark , Kyrklig konst efter reformati onen i Got-
lands forn sal, s 24 f , 37. G Svah ns tröm , Burmeis ters ka 
huset , s 134. - Dödskallen syftar på ödmjukhet. S A 
Hal/bäck, Det efterreformatoriska dekorativa kyrkomåle-
riet I, s 175 f. 

60 . Av ma nua le ns s tä mmor ä r följande till stor del ursprungli-
ga: gedakt 8' (basens träpipor dock av S P Petersson 
1838) , kvintad ena 8 ", principa l 4 ·(i fasaden; gamla oktava 
4 ' ) och o k ta va 2· (gaml a superoktava 2' ). Spi llpfeife 4 · 
(gamla spetsflöjt 4 ' ) och kvinta 3' (troligen kvintkoret i 
rauschquint 2 chor) bestå r a v gamla pipor , in sa tta av 
Petersson 1838. 1960 tillkom en ny stämma , e n mixtur. 

Pedalen består av gedaktflöjt 4' , insatt av Petersson 
1838, principal 4' och subbas 16', i vilken se nare ingår 15 
pipor frå n gamla gedakt 8 '. 

Enligt Wallin , Analecta III, s 171 f , fann s på en bjälke 
under orgelverket målat: »Anno domini 1600 is t di s Werk 
gebaudt und -maldt ». B Wes ter, Visby domk yrkas orgel 
frå n 1600 till närvara nde tid , s 20-34. L-M Holmbäck , 
Promemoria rörande o rge ln i Lau kyrka. 1953 , manu-
skript i ATA, GF och La u kyrkoa rkiv . E Erici, Må nga 
intressanta orglar i Gotla nd s kyrkor. Got! 1.7 . 1949. -
Orgelns ursprungliga fasad är delvi s bevarad i GF (inv nr 
A 3242). E L1111dmark, Kyrklig konst efter refo rmati onen i 
Gotlands fornsal , s 37 f . 

Gabriel Herlicius, f i Stralsund. o rgani st i Visby. d 
1638. - J W Hamner, Visby domkyrkas gravs tenar. s 
115 f ; Nyberg, s 256. Uppgiften a tt Herlici11s byggt orgeln 
i A Kinberg, Gotländska si äg ter , s 272. Nvberg uppger att 
Herlicius föddes någon gång me lla n 1595 och 1598, vilket 
inte stämmer överens med Kinbergs uppgifter. 

Sven Peter Petersson, f 1799 i Mörlunda, orgelbyggare, 
verksam på Gotland från 1836, d 29 . 1. 1852. Elev till Pehr 
och J F Schiörlin. Petersson ha r byggt ett tiota l orglar, 
varav hä lften på Gotland . - L-M Holm bäck, Lärbro -
Bro - Ala, s 58 f. 

NOTER 

61. 	Magnus S öderberg, f 1762 , d 1834. Enligt uppgift s kulle 
Quist Falk engren år 1783 ha tillverkat en kalk för Lau 
kyrka. I kyrkans räkenskaper finn s dock ingen uppgift om 
detta. - Svenskt s il ve rsmide IV , s 596 , 597. 

62. 	 »En paten i Lau kyrka på Gotland to rde kunna till skrivas 
denne mäs ta re .» - B Bruzelli , Tenngjutare i Sverige, s 
23. 

63. 	 EnligtBruzelli , aa , s 277. 
64 . 	Överlämnandet skedde den 25.3 , som 1951 var pås kda-

gen. Noti s i Gotl 29.3.1951. 
65. 	Abraham Banck, tenngjutare, verksam Visby 

1717-1719. Ha n har bland annat utfört en dops kål i Tofta 
kyrka. - B Bruzel/i , Tenngjutare i Sverige , s 399. 

66. 	 Notis om gåvans överlämnande i Gotlands Tidning nr 3 sp 
2, 1864. 

67. 	G11staf Klingwall . f 1720, konsistorienotarie 1749, kyrko-
herde i När och Lau 177 1, d 1798. Pehr Klingwal/ , den 
föregåendes son , f 1758, vice pas tor i När och Lau, d 
1798. Holger K/ing1\'(/ll. f 1877 , d 1922, kontorschef, 
Stockholm , sonsonson till G Klingwall. - Nyberg, 333, 
337 , Lemke , s 355. 

68. 	 Skildring a v symboliken i ma tta n i Gotl. 1950 12.8 , referat 
frå n matta ns invigning i GA och Gotl 1950 14 .8. 

69. 	 Inventariet i ViDA , F III: I , ViLA . Jfr B Stolt, Kyrklig 
skrud enligt s ven sk tradition , s 18f. 

70. 	 Enligt löst blad i Vi sby domkyrkas arkiv , publicera t av R 
S teffen i G Arkiv 3 ( 1931 ), s 79. Bladet sk rivet av H 
Spegel , som i sitt exemplar av Lau kyrkas inve ntarium 
1680 noterat köpet. - ViDA , D Il : I , ViLA. 

71. 	 Kambrik , engelska cambric , av den nordfra nska s taden 
Cambrai: fin tvås kaftad linne- eller bomullsväv . Sless ing , 
a v Schlesien : e tt slags linneväv nad . Nettelduk , nä tte lduk: 
ursprunglige n e n myc ket fin lärft sliknande vävnad av 
nässelfibrer , sedermera a nvä nt o m fina linne- eller bo-
mull sväv nader . 

72 . 	Enligt Christian /V:s Reces 1643, Bog I , s 40f skulle på 
landsbygden lä nsmannen »med Prouistens Raad » utse två 
sockenmän till ,, Kircke Verger». Dessa skulle vara präs-
ten s medhjälpa re och motsvarade så ledes de sve nska 
kyrkvä rdarna. - Kollekttav la nr 2 beskriven i E Lund-
mark , Kyrklig ko nst efter reformationen i GF, s 65. -
Ännu 1887 begag nades kollekttav lorna vid barndop i kyr-
kan. K Kristian sson , Gotländ ska in skriptioner I , 1887. 
Manus i ViLA . 

73. 	Berndt Immanu el Ehinger , f 1742 i Martebo , hade han-
delsbod i Visby där läroverkets fd a nnex nu ligger , d 1829. 
- Nvberg, s 142. 

74. 	G Lim/ström. Anteckningar om Gotlands medeltid Il, s 
90. 

75 . 	 Runin skriften tolkad och läs t av S 1·en B F Jansson 
1.4. 1965 , ATA oc h GF. Den upptäc ktes 1964 i samba nd 
med förarbetena till föreligga nde kyrkobeskrivning. -
GA 3.9.1964. 

76. 	Gustaf Klingwall , f i Eskelhem 18. 11.1720, kon sistorieno-
tarie 1749, kyrkoherde i När och Lau 1771 , d 27 .9.1798. -
Lemke, s 355 . Enligt Säve valde Klingwall sin gravplats i 
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Lau kyrka, »emedan han af ovilja mot de våldsamme och 
grälige ' Närkarne ' icke ville hvila bland dem i Närs kyr-
ka». - P A Säve , Reseberättelse 1864, s 223 , ATA. 
Klingwall är möjligen författaren till den i Jöran Wa/lins 
Analecta ingående beskrivningen av Lau och När, utförd 
på 1740-talet. N Lithberg , Johannes Pihls beskrivning 
över Gotland, s 41. 

77. 	Gustafsson förmodar i sitt handskrivna Herdaminne , att 
de båda gravstenarna lagts »öfver då aflidne Pastorer 
här». - Martin Gustafsson , Samlingar till Gotlands histo-
ria 3. Södra Tredingens Kyrkor och pastorer till 1835, S 
170 e , UUB . 

78 . I skrivelse 7 .10.1952 föreslog dåva rande landsantikvarien 
Greta Arwidsson , att gravvårdarna som då stod vid kyr-
kogårdsmuren skulle deponeras i GF. I svarsskrivelse 
28.10. 1952 underströk kyrkoherde Hilding Jacobsson , att 
gravvårdarna inte ägdes av församlingen utan att eventu-
ell överenskommelse fick träffas med de efterlevande . -
Handlingar i GF:s arkiv. 

79 . 	PA Säve , Berättelse 1864 , s 222 , ATA . Densamme, Got-
ländska sägner I nr 872 , UUB , signum R 623 : I. 

Enligt Peder Palladius' Tractat av 1553 skulle kyrkan 
och bänkkvarteren om sommaren »Mays (=majas) oc 
Strns met Vrter oc gress ». - H F Rordam, Danske Kirke-
love I , Kbhvn 1881-1883 , s 345 f. Seden synes under 
1600- och 1700-talet ha varit vanlig i Sverige och Dan-
mark . Mai Forssenius , Majgren, majträd , majstång , s 99, 
211-212, jämte där anförd litteratur . Utöver denna kan 
nämnas, att en besökare omkring 1860 kallar majstänger-
na »en för Gotland egendomlig sedvänja ». H Marryat , Ett 
år i Sverige. På svenska afGustafThome Il, s 209. 

80 . 	Vid ringning, särskilt i samband med kungliga begrav-
ningar , sändes en ringklubba mellan socknens gårdar för 
att meddela turordningen för ringnings utförande. 1805 
hölls kungaringning över prins Karl Gustaf, en son till 
Gustaf IV Adolf. - N Lithberg, Gotländska ringklubbor . 
s 65-72 , med avbildnir.g av ringklubba nr 2. E Lundmark, 
Kyrklig konst efter reformationen i Gotlands Fornsal , s 
68 kallar den »matbudsklubba ». Sådana användes av 
socknens fattiga på deras vandring mellan gårdarna. SvK 
Go IV, s 689, V, s 230. 

81. 	Märtha EL Torbiörnsson f Claudelin, f 1890, gift 1935 
med kyrkoherde Torbiörnsson , När, i hans andra gifte, d 
1969. - Nyberg, s 94. 

82 . 	Tavlan skänktes till GF den 7 juni 1884 av Ernst von 
Vegesack , militärbefälhavare på Gotland 1864-1884. En-
ligt GF:s liggare var tavlan »af Lau församling skänkt till 
General Ernst von Vegesack ». Lau kyrkas räkenskaps-
böcker upptar endast utgifter för inköp av Hedengrans 
tavlor över Uppsala möte 1693 och Karl XI :s begravning 
1697, av vilka endast den förstnämnda noteras i 1737 års 
inventarium. Om uppgiften att tavlan skänkts från Lau är 
riktig, torde tavlan från början ha tillhört någon annan 
kyrka. 

83. 	Ambrosius Hedengran, kanslist i Kungl. Maj :ts kansli, 
tecknare och kopparslickare. F 1660 i Hedemora, död 
1741 i Stockholm. Tecknade ett stort antal minnestavlor, 
vilka graverades av honom själv , Eric Geringius och 
C/aude Ha ton. Dessa tavlor utfördes till minne av hund-
raårsminnet 1693 av Uppsala möte , Karl XI :s begravning 
1697, segern vid Narva 1700, återställandet av religions-
friheten i Schlesien 1707, tvåhundraårsminnet 1717 av 
reformationen samt 1721 och 1730 av den rena evangelis-
ka lärans predikande. - Svenskt konstnärslexikon 111 , s 
74 . 

84. 	 Förteckning över fynden i landsantikvarie G Si•ahnström, 
Restaureringsrapport I. 12. 1961, över mynten i odaterad 
förteckning med Dnr 7531/61, båda i ATA och GF. 

85. 	Om Karl X Gustafs bibel i I Co/lijn , Sveriges Bibliografi . 
1600-talet I , sp 68. Boken deponerad i Vi LA (signum P 
Il: I). Enligt beslut vid visita tionen 1899 skulle den av-
skrivas ur kyrkans inventarium. samtidigt som bl a ett 
antal läkarböcker från 1700-talet skulle överföras till 
sockenbiblioteket. Johannes Brodinus, f 1619, superin-
tendent i Visby 1657 , biskop i Västerås 1677, d 1680. -
Herman Levin i Svenskt Biografi skt Lexikon 6, s 
327-329. Lemke uppger s 38 att Brodinus 1659-1665 var 
prebendekyrkoherde i När. 

Bh. 	 L-M Holm bäck . Visby stifts kyrkklockor 111. södra tre-
dingen , s 58. Apengeter , grupp av klockgjutare i Lubeck. 
som prydde sina klockor med »Apen », figurer eller sira-
ter. speciellt en gående vildma n eller apa. Th Hack , Lu-
becker Glockenkunde. s 182ff. M Åmark , Sveriges me-
deltida kyrkklockor. datera r s 176 klockan till 1300-talet. 

Vid kontroll efter svetsningen visade det sig att klockan 
hade exakt samma klangbild som före sprickans tillkomst. 
- Meddelat av L-M Holmbäck som 1949 utförde tonana-
ly s och som kontrollerat klangbilden efter svetsningen. 
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Källor och litteratur 
OTRYCKTA KÄLLOR 

Stockholm 
RA: E D:s konseljakter 1892 12/8 (1194), 1893 26/1(2066:92). 

KB: J Wallin, Analecta Gotlandica I, s 106; C G Hi/feling, 
Resedagböcker (sign F.M. 57: 1-13) , 1796, s 109. 

ATA: lnv 1830; L Cedergren, Antiqvarisk-topografisk karta 
och beskrifning öfver Fornminnen uti Ardre , Ahlskog, Garde 
och Lau socknar samt Thorsburgen uti Kräklingbo sn på 
Gottland ( 1855), teckn av kyrkan och prästgårdsruinen från 
norr , plan av kyrkan samt interiörer mot öster och väster; P A 
Säve, Berättelse 1864, teckn av prästgårdsruinen från söder, 
kyrkan från sydost, glasmålningar, altarskåpet, fragment av 
retabel , medeltida ljuskronor; handlingar rörande kyrkans re-
staurering 1892; snabbinventering av R Gabrielsson 1924; 
handlingar rörande omläggning av kortaket 1935; rörande 
renovering av triumkrucifixet 1935; rörande reparation av 
korfönstren 1936; rörande lagning av norra korportalen 1942; 
rörande restaurering av triumfkrucifixet 1951; rörande restau-
rering av kyrkobyggnaden 1952-60; konserveringsrapport av 
E Olsson 1960; restaureringsrapport av G Svahnström 1961; 
handlingar rörande påträffade runinskrifter 1965 ; rörande in-
vändiga putsskador 1966-67; rörande reparation av den me-
deltida klockan 1974; Fotografier av prästgårdsruinen , kyrko-
gården och kyrkan med inredning och inventarier från omkr 
1890-1974. 

Raä, K-byråns arkiv: 3 bl ritning till orgelskrank och altare av 
G Pettersson 1892, I bl ritning till bänkar av G Pettersson 
1893 , I bl ritning till anläggning av åskledare av L Träff 1952, 5 
bl uppm plan , fasader , sektioner av Å Porne 1952, 7 bl utkast 
till restaurering, 2 st alternativ , planer, fasader , sektioner av Å 
Porne 1953. Fotografier före och efter restaureringen 1958--00. 

Uppsala 
UUB: P A Säve, Ritningar , Aqvarellskitzer och handskrifna 
utkast om Gottländska fornföremål , mapp nr 90 (S 170: 2); 
dens , Gotländska sägner I (R 623: I); dens, Antecknings-
böcker. Gotland 1-3, 1864 (S 40 m, n, o); M Gustafson, 
Samlingar till Gotlands historia, nio häften 1835, hft 3 (S 
170 e). 

Visby 
ViLA: För beskrivningen värdefulla uppgifter finns i följande 
avdelningar: räk, huvudbok 1686-1743 (Lia: I) , 1795-1879 
(Lla: 2) , 1744-1771 (När Lla : 2); räk spec 1763-1794 (Llb: I), 
1801-1868 (Llb: 2); st prot 1707-1788 (När Kl: I) , 1789-1809, 
1820 (När Kl: 2), 1831-1857 (När Kl : 3), 1857-1876 (När 
Kl: 4), 1810-1830 (När Kl: 5); vis prot 1660-1750 (När N: I) , 
1737-1813 (När N:2), 1831-1892 (När N:3). - K Kristians-
son, Gotländska inskriptioner I, 1887. 

Domkapitlets arkiv i ViLA: H Spegels inv 1680-1682 (D Il: I); 
inventariebok för södra tredingen 1594 (DII: 3); prästmötes-
handlingar 1764-1859 (FIV: I), 1865-1883 (FIV: 2); invente-
ringsprotokoll 1812, 1831, 1843 (FIII: I), 1844-1879 (FIII: 2). 

Yngre arkivalier förvaras i församlingens arkiv i Närs präst-
gård. 

TRYCK TA KÄLLOR OCH LITTERATUR 

Ambrosiani S, Gotländska kyrkoinventarier. Sthlm 1912. 
von Amira K, Die Handgebärden in der Bildhandschriften des 

Sachsenspiegels. Miinchen 1909. 
Andersson A, Corpus vitrearum medii aevi Skandinavien . Die 

Glasmalereien des Mittelalters in Skandinavien . Sthlm 
1964. 

Andreasson-Utas J, Om gotländska valv. Stencilerad ex-
amens uppsats vid Chalmers Tekniska Högskola 1971. 

Berthelsson B , Restaurering av gotländska kyrkor, i: G Arkiv 
1956. 

Boken om Lau , utgav G Karlsson, A Danielsson, S Larsson 
och E Hansson. Örebro 1951. 

Braun J, Der christliche Altar. Freiburg/Br 1924. 
Brunius , C G, Gotlands konsthistoria 3. Lund 1866. 
Bruzel/i B. Tenngjutare i Sverige. Sthlm 1967. 
Collijn I, Sveriges Bibliografi, 1600-talet I. Uppsala 1942-44. 
Danmarks Kirker V: I, Sorö Amt. Kbhvn 1936. 
Dearmer P , Fifty pictures of gotic altars. London 1910. 
EkhoffE , S:t Clemens kyrka i Visby. Sthlm 1912. 
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Hildebrand H, Sveriges medeltid III. Sthlm 1879-1903. 
Holm bäck L-M, Klockor och klockringning. Sthlm 195 I. 
- Visby stifts kyrkklockor III, södra tredingen, i: Hälsning 
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- Lärbro-Bro-Ala , i: Julhälsningar till församlingarna i Visby 

stift 1955. 
Jansson SBF och Wessen E, Sveriges runinskrifter 11 , Got-

lands runinskrifter I. Sthlm 1962. 
Kinberg A . Gotländska slägter. Visby 1889. 
Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid. 
Lagerlöf E, Gotländsk stenskulptur från gotiken. Sthlm (tr i 

Uddevalla) 1975 . 
- Var den medeltida träkyrkan från Eke en stavkyrka? i: G 

Arkiv 1973. 
- och Svahnström G, Gotlands kyrkor, en vägledning. Sthlm 

(tr i Uddevalla), 2 uppi 1973. 
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Lemke 0 W, Visby stifts herdaminne. Örebro 1868 (Lemke). 
Lindström G, Anteckningar om Gotlands medeltid 1-2. Sthlm 

1892-95. 
Lithberg N, Gotländska ringklubbor , i: Fataburen 1913. 
- Johannes Pihls beskrivning över Gotland ; i: G Arkiv 1934. 
- Omständigheterna kring den siste kyrkoherden i Lau, i: 

Boken om Lau. Örebro 1951. 
Lommatsch E, System <ler Gebärden. Berlin 1910. 
- Darstellung von Trauer und Schmerz in <ler altfranzö-

sichen Literatur, i: Zeitschrift för romanische Philologie 
43 , 1923. 

Lundberg E, Byggnadskonsten i Sverige under medeltiden 
1000--1400. Sthlm 1940. 

- Gotlands folkliga gotik , i: Rig 1934. 
- och Edle A, Häggska huset i Visby och några av dess 

fränder , i: Ymer 1933. 
Lundmark E, Kyrklig konst efter reformationen i Gotlands 

Fornsal, Handkataloger Il. Sthlm 1925. 
Marryat H , Ett år i Sverige. På svenska af Gustaf Thome Il. 

Sthlm 1863. 
Meinander K, Medeltida altarskåp och träsniderier i Finlands 

kyrkor. Helsingfors 1908. 
Nyberg E, Gotländsk släktbok. Norrköping 1910. 
Reuterdahl H , Statuta synodalia. Sthlm 1841. 
Roosval J , Den gotländske ciceronen , 2 uppi 1950. 
- Die Kirchen Gotlands. Sthlm 1911. 
- Die Steinmeister Gottlands . Sthlm 1918 . 
- Globus , en gotländsk stenmästare verksam omkr 1160--80, 

i: G Arkiv 1942. 
- Medeltida konst i Gotlands Fornsal. Handkataloger I. 

Sthlm 1925. 
- Medeltida skulptur i Gotlands Fornsal. Sthlm 1925 . 
- Revision av gotländska da teringar , i: Fornvännen 1925. 
Rosman 0 , Genealogiska anteckningar om några gotländska 

slägter. Visby 1887. 
Rordam H F , Danske Kirkelove I. Kbhvn 1881-83. 
Steffen R , Gotländska kyrksnickare under 1600-talet 1. Joc-

him Sterling, i: Julhäl sningar till församlingarna i Visby 
stift 1941. 

Förkortningar 
ATA Antikvariskt-topografiska arkivet i VHAA , Stock-

holm . 
BSt K Byggnadsstyrelsens a rki v. Stockholm. 
G A Gotlands Allehanda 
G Arkiv Gotländskt Arkiv , Meddel anden från Föreningen 

Gotlands Fomvänner, Visby. 
GF Gotlands Fornsal , Visby. 
G Folkbl Gotlands Folkblad. 
Go Gotlänningen. 
inv inventarieförteckning. 
inv 1830 en på grund av en kgl förordning 17/4 1828 företa-

gen inventering av forntida minnesmärken i kyrkor 

Stolt B , Kyrklig skrud enligt svensk tradition. Sthlm 1964. 
Svahnström G, Bondens gård och bostad , i: Boken om Got-

land . Sthlm 1945. 
- Burmeisterska huset. Sthlm 1942. 

De gotländska prästgårdarna, i: Visby s tift i ord och bild. 
Sthlm 1951. 
Medeltida prästgårdar på Gotland , i: Julhälsningar till för-
samlingarna i Visby stift 1940. 

- och Lagerlöf E, Gotlands kyrkor , en vägledning. 2 uppi 
Sthlm (tr i Uddevalla) 1973. 

Svenskt biografiskt lexikon 
Svenskt Konstnärslexikon 4. Malmö 1961. 
Söderberg B G, Gotländska kalkmålningar 1200--1400. Uppsa-

la 1971. 
Tidmark N, »Kastalerna» eller Tomborgarna på ön Gotland. 
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Summary 
ASSUMED WOODEN CHURCH 

The first church in the parish of Lau was probably a wooden 
one , although no traces of such a church have been found as 
yet. During an extensive restoration ofthe church in 1958-60, 
excavations were made with the primary purpose of di scover-
ing the plan and size of the Romanesque chancel. No post 
holes or other traces indicating the existence of a timber 
church on the site were found then . In view ofthe fäet that the 
Romanesque church-which was most likely the first stone 
church on the site-was not erected until the first half of the 
13th century , it is highly probable that it was preceded by a 
wooden church. This seems to have been the mos! usual 
mode of procedure in the pari shes of Gotland. The prese rved 
medieval baptismal font has been asc ribed to Sigraf, and 
probably dates from the latter half of the 12th century, and 
was most likely originally in the assumed wooden church. 
Traces of wooden churches have been found during recent 
years in many parishes on Gotland (Si lte , Garde , Eke) , mos! 
of which were built as stave churches. 

THE ROMANESQUE CHURCH 

When , in the 13th century , the parishioners decided to build a 
stone church they planned one which became comparison the 
largest church in the rural districts of the island . The nave , 
still in existence , is about 23 m long and 16 m wide. The size of 
Lau Church has always puzzled people and given ri se to many 
speculations . The population of the parish in the Middle Ages 
can hardly have been great enough to justify such a large 
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LANDSKAPSNAMNENSFÖRKORTNINGAR 

Bl Blekinge Nä Närke 
Bo Bohuslän Sk Skåne 
Dr Dalarna Sm Småland 
Ds Dalsland Sö Södermanland 
Go Gotland Up Uppland 
Gä Gästrikland Vb Väste rbotten 
Ha Halland Yg Väs tergötland 
Hs Hälsingland Yr Värmland 
Hr Härjedalen Ys Västmanland 
Jä Jämtland Ån Ångermanland 
La Lapp land Ög Östergötland 
Me Medelpad Öl Öland 
Nb Norrbotten 

building for divine services. It has therefore been suggested, 
among other things, that it was a resort of pilgrims, possibly 
with a miracle-working relic which attracted large crowds of 
people . It has also been assumed that pilgrims on their way to 
the Holy Land went by way of Lau , and that there was a port 
of embarkation either here or al the neighbouring parish of 
När. 

It has also been said that the Dominicans, who were active 
in Visby from the 1230's and built a large church and 
monastery (St Nichol as'), used the churches of Lau and Yam-
lingbo for sermons , and people from the surrounding 
countryside gathered there to attend services , participate in 
Holy Communion , li sten to sermons and legends of saints , 
and watch mystery plays . A medieval ambo or pulpit has been 
found at Yamlingbo , an opening in the wall ofthe chancel arch 
with steps from the chancel. 

An arrangement !hat may have served as a pulpit during the 
Middle Ages is preserved at Lau, too . The wall staircase 
leading from the nave to the attic of the chancel has, in its 
lower flight , a rectangular opening facing the church (fig. 676). 
It is now blocked up with glass . In the stairs , at a convenient 
height below the opening, isa platform (c60x60 cm) on which 
the preacher may have stood. This opening may , on some 
occasions, have served as a pulpit. It may also have been used 
in conjunction with mystery plays. 

All that remains of the demolished Romanesque chancel is 
the south gable of the south transept of the present church, 
incorporated in the south wall of the Gothic church (fig. 648). 
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Fig 767 . Kyrkans planutveck-
ling, I : I 000. Uppm J Söder-
berg 1975.Ft~Ji; Development of plan of the;: q church . 
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This, of course , is a very important part of the original 
chancel, which has been spared in this way for posterity . 

U nlike the nave, which as far as can be judged was built at 
the same time , the transepts were not plastered , for the out-
sides of the walls consisted of tinely tooled ashlars . The stone 
in the externa! walls of the nave are only roughly trimmed , 
and were therefore plastered . 

We know little about the plan of the Romanesque chancel, 
for the excavations made during the restoration in 1958-60 
gave no evidence. It seems most likely , therefore , that the 
Romanesque chancel was square, with an apse and transepts 
which are partly preserved (tig. 709). 

The Romanesque church at Lau, with its !arge nave and 
aisles, transepts and an assumed square chancel with apse, is 
without a counterpart in rural Gotland . There are other 
triple-aisled churches dating from the first half of the 13th 
century , but much smaller in size, at Vamlingbo and Dalhem, 
but they have straight-ended chancels. The chancel at Vam-
lingbo, however, is unusually long, and covered with two 
!arge cross vaults (cf. St Clement's and St George' s in Visby, 
probably from the same period). 

Some of the churches of Visby had , in their earlier stages, 
chancels with the same plans as that which Lau Church is 
assumed to have had . They are St Mary's (the present cath-
edral), St Clement's and St Nicholas'. It seems likely that 
these Visby churches had some influence on the Romanesque 
church at Lau . As suggested above, the Dominicans of Visby 
may have used the !arge church at Lau, like Vamlingbo 
church at Sudret, for their preaching activities. If this is true, 
and it cannot be proved now, it is reasonable to assume that 
the Dominican monastery church in Visby, St Nicholas', in-
fluenced the planning of Lau Church. 

The ground plan, with very short transepts , is an unusual 

one. It is to be found in Westphalia, however, where the 
church at Balve , for instance, has almost the same plan (tig. 
710). There is hardly any reason to assume direct influence 
from Westphalia, but the similarities perhaps show from 
where impulses may have been received. 

THE GOTHIC CHANCEL 

Around 1300, the erection of the present triple-aisled chancel 
was begun. It was equipped with both south and north portals, 
which is very unusual. The Romanesque chancel was de-
molished except for the south wall of the south transept , 
which now forms part of the masonry of the Gothic chancel. 
Other material from the Romanesque chancel was also used 
secondarily to a great extent. To obtain a uniform plinth 
round the church , parts of the chancel plinth were re-carved 
on the pattem of the nave plinth, as well as part of the plinth 
sa ved in the south wall of the chancel. 

The vestry, on the north side of the chancel, has a number 
of Romanesque features, e .g. the shape ofthe window and the 
simple moulding ofthe plinth. Compared with the chancel it is 
comparatively small, too. Nevertheless, it was probably built 
at the same time as the Gothic chancel, as is shown by , among 
other things , that part of the north wall of the chancel which is 
now hidden by the roof of the vestry . Du ring the restoration of 
1958-60, when the attic of the vestry was accessible on ac-
count of the re-laying of the roof, it was found that this part of 
the chancel front was of trimmed stone, while the other parts 
were tinely chiselled. Thus, when the chancel was erected , it 
was known that this part would be hidden by the roof of the 
vestry , and that it would not, therefore, need to be tinely 
chiselled. Stone from a Romanesque vestry may have been 
used, which would explain the old style of some of the el-
ments. 

In size, the Lau chancel has only one equivalent in rural 
Gotland , the large chancel of Källunge Church (SvK Go Il , 
pp. 207 f.) , which was probably built at the same time or a 
little later. Both these chancels have three aisles , with three 
!arge windows in the east and strikingly tall portals. 

The carved plant omamentation on the portals, columns 
and capitals has equivalents on the portals of Rone (SvK Go 
VI, p. 388) and När, both in the neighbourhood of Lau . All 
these churches have been ascribed to the anonymous master 
"Ronensis" by Johnny Roosval. " Ronensis" was active prob-
ably around 1300. 

RESTORA TIONS 

It has often been necessary for the parish of Lau to undertake 
costly repairs, mainly concemed with the !arge roofs of the 
nave and chancel. The tirst accounts we have of such work 
date from the 17th century. In 1689 help was granted to the 
church , which seems to have been in a very bad state . Even 
then, national collections were made for the maintenance of 
the churches of Gotland . 

During the years 1892-93 an extensive restoration was 
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made of the whole church both inside and outside, according 
to plans drawn up by Gustaf Petterson, Stockholm. The out-
sides of the walls were plastered (the nave and the east gable 
of the chancel), and the rest, of chiselled stone, was pointed 
with concrete . The portals were repaired and new colonettes 
were inserted. The interior was altered radically , which was 
due partly to the fact that an organ purchased from Visby 
Cathedral required much space. The whole floor ofthe church 
was re-laid , and raised about 30 cm in the western part and an 
additional two steps (c 40 cm) in the chancel. It had been 
intended originally to keep old pews, but during the restora-
tion it was decided to install new "up-to-date" benches , for it 
was considered that this " would be not only useful but also 
necessary, since the old ones were decrepit and much dam-
aged by soot and damp, from the beginning of the month of 
July this year". Thus the pews had been exposed to weather 
while work of restoration was going on in the church . The 
new benches, in neo-Gothic style , were made according to 
drawings by Nils Pettersson , a builder, of Guldrupe.

An extensive restoration proposal was made by Åke Porne , 
a Stockholm architect, in 1955. In a statement referring to the 
necessity of a restoration, he wrote: " As the situation is at 
present, the choice is between restoration-which will be 
very expensive--or allowing the church to become a ruin . 
There is no other choice." The costs of restoration were 
calculated al Kr 350000, an enormous sum for the small 
parish . 

At the turn of the year 1957-58 the work of restoration 
could be commenced. Generally speaking, Porne's very 
personal proposal was realized. The building technical 
supervisor was Olof Skoglund, of the Board of Building, and 
the Central Office of National Antiquities was represented by 
Gunnar Svahnström. Erik Olsson , artist, was responsible for 
the work of conservation. 

The restoration comprised radical alterations in both the 
interior and the exterior. The roofs of the nave and chancel, 
which had formerly been covered with boards, were re-laid 
with copper, so that future maintenance could be reduced toa 
minimum. The fleche on the western part of the nave was 
replaced by a new one of about the same shape, which was, 
however, placed rather more to the east than the old one. The 
fleche too, was covered with copper. The upper part of the 
west wall, which was earlier made of boards , was built of 
brick up to the gable and plastered externally . 

Inside the restoration was even more radical. The architect 
wished, as far as possible, to re-create the medieval church. 
This was achieved by the removal of all the late fix tu res of the 
nave; the font was placed on a tall, stone podium in the middle 
of the nave, and the large organ in the west was replaced by a 
small one, installed by the north wall ofthe nave. The chancel 
was separated from the nave by an iron grille. 

The stalls in the chancel were also removed , and were 
replaced by loose chairs. The pulpit was moved from the 
south to the north side and was placed on a limestone podium. 
The sounding-board and wooden stairs were removed. The 
!arge medieval altar slab was laid in the floor before the altar, 
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and a smaller slab. probably from a side altar , was placed on 
the high altar. The medieval triptych was renovated by Erik 
Olsson. It was complemented at the same time with a figure of 
the Virgin and Child , carved by Bertil Nyström. Slite. for the 
medieval figure of Mary in the Coronation of the Virgin was 
missing. The great rood was hung on the north wall of the 
nave after a thorough restoration. The neo-gothic altar rails, 
dating from 1892, were replaced by a black iron screen. 
Wooden doors and their frames were painted . The windows 
were repaired and reglazed where necessary. Fragments of 
medieval stained glass, found in the chancel floor, in conjunc-
tion with the restoration , were placed in the two Romanesque 
windows in the transepts. The fragments were combined by 
Erik Olsson to make mosaics. 

The walls and vaults of the whole church were replastered 
and limewashed . It was only on the blocked-up tower arch 
that medieval plaster remained. On it a large painting, dating 
from two periods, the 13th and 16th centuries , could be unco-
vered. All the floors were paved with limestone . 

The church was re-consecrated on 28 August I 960 by Bish-
op Algot Anderberg. 

MURALS 

The preserved wall-paintings of the church are all on the 
blocked-up tower arch (tig. 715). They date from two periods; 
an ornamental frieze from the I 3th century and a large scene 
which, according toan inscription, was painted in 1520. 

Thus, the earliest paintings are purely ornamental (fig. 716), 
two borders of leaves and trailing plants; the upper one 
strictly geometrical. heart palmettes with inset stylized vege-
tation. Below this border is a more freely composed frieze of 
trailing vegetation in red, grey and green . In the middle, 
overlapping the two borders, is an equal-armed cross in two 
rings, between which are red and green triangles . This is 
probably a consecration cross, painted in conjunction with the 
consecration of the nave , which took place during the first 
half of the 13th century, possibly in 1214. 

The !arge figure scene above the ornamental friezes is of a 
much later date . According to an inscription it was executed 
in 1520. The scene depicts Christ as Judge of the World. At 
the same time it is a representation of the Mercy Seat. i.e. 
God, enthroned on a rainbow , holding out Christ Crucified , an 
unusual combination of the two scenes. On each side of the 
Mercy Seat are large angels with enormous wings, blowing 
trumpets. Below the Mercy Seat is a resurrection scene. The 
dead are rising from their graves on the last day. To the right 
of the Mercy Seat are the blessed on their way to heaven. In 
the throng isa bishop with a mitre on his head. To the left are 
the damned fälling into a large, flaming hell. Among these , 
too, isa bishop in a mitre . 

A narrow painted border separates a representation of 
Christ surrounded by eight apostles from the !arge scene 
above. In the middle is Christ in a long gown . He hasa large 
cross halo, the ends ofthe cross extending beyond the halo. In 
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His left hand He is holding the host, and with his right hand 
He is making a sign of benediction . The apostles , four on each 
side, are , from the left, Philip with his attribute, a staff in the 
form of a cross , James with his pilgrim' s staff, Andrew with 
his cross, and , next to Chris!, Peter with the key. On the left 
hand of Chris! are John with the chalice , Paul with the sword , 
Thomas with a lance, and finally an apostle whose attribute is 
!ost. 

Above and to the left of the figure of Christ is the <late 
MDXX (1520), probably the year the paintings were executed . 

Paintings by the same master , "the Master from 1520", are 
to be found in Alva Church (SvK Go VI , pp. 305 f.) and at 
Lojsta and Väte (SvK Go III, pp. 295 f.). They are all 
characterized by great simplicity , sometimes almost burles-
que popularity, particularly in the representation of the Last 
Judgment in Lau Church. 

The paintings were uncovered and conserved by Erik Ols-
son <luring the restoration of 1958-60. Until then they had 
been concealed by a thin coat of limewash , probably applied 
in 1807, when the interior of the church was renovated. 

STAINED GLASS 

In the centre one of the three east windows of the chancel are 
some panes of medieval stained glass, which remind us that all 
the windows of the church were once probably glazed with 
stained glass, which gave the church a quite different illumina-
tion than the present relatively strong lighting. 

The fragments preserved were made at different times. The 
oldest is one ofthe upper panes with an ange! (fig. 719). It was 
probably originally in a window in the demolished Romanes-
que chancel, or possibly in the still preserved nave. The other 
three panes probably <late from about 1300, in direct relation 
with the erection of the Gothic chancel (fig. 720). 

When the floor was re-laid and at an excavation performed 
in conjunction with the restoration in 1958-60 fragments of 
stained glass were found, mainly in the chancel, suggesting 
that most of them were originally in the chancel windows. 
Some of these fragments were combined to make glass 
mosaics, which are fitted into the two small windows in the 
south wall of the chancel (fig. 672), in the round window in the 
form of a triangle , and in the quatrefoil window in the form of 
a cross. 

FURNISHINGS 

The church has several medieval objects of great interest. The 
most remarkable of these is the well-preserved triptych (fig. 
723) , originally in the neighbouring church of När. It was 
probably made by a north German master , most likely at 
Liibeck, and dates from the first half ofthe 15th century . The 
oldest altar ornament in the church was probably a reredos 
dating from the first half of the 14th century, now in the 
Gotland museum, Visby (fig. 733). It has an unusual painting 
in the centre : a representation of the Eucharist with Chris! as 
Celebrant. 

The rood, a carved oak ring cross, is more than 5 m high , 
and is therefore one of the largest medieval roods preserved 
on Gotland (fig. 734). On the bottom roundel is a carving 
depicting the Deposition , with well-preserved original paint 
(fig. 735). The rood has been dated to the middle of the 13th 
century. 

The sandstone baptismal font (fig. 743) stood out-of-doors 
fora long time , and is therefore badly weathered. In spite of 
this, the scenes on the bowl, illustrating the Childhood and 
Passion of Chris!, can still be distinguished . The font dates 
from about 1200, and has been attributed to the workshop of 
Master Sigraf. 

Among the medieval objects are also two chandeliers of 
sheet iron (figs. 751, 752). They are both uncommonly well 
preserved, and were probably made <luring the late Middle 
Ages. 

The pulpit, now on a limestone base, dates from the 17th 
century. It was painted in 1703, probably by Christian Lor-
entz Numens (fig. 737). The closed pews, formerly in the 
chancel and nave , were installed in 1695. A large number of 
doors , with paintings by Numens in 1703, are now in the 
Gotland Museum, Visby , and the Museum of National Anti-
quities , Stockholm (figs. 73S-741) . 

The present organ was built in 1960. Most of the pipes, 
however, are from an older organ built for Vishy Cathedral in 
159S-1600 by Gabriel Herlicius , from Stralsund. In 1644 this 
organ was partly rebuilt by Konrad Hoffman , an organ builder 
from Danzig . The organ was sold to Lau Church in 1892 , 
where it was installed by the west wall with a front in neo-
Gothic style designed by Gustaf Pettersson (fig. 714). 

The church has only one bel!, dating from the 15th century 
(fig. 765) cracked in 1974 and was repaired by welding by 0 . 
Olsen & San , Tönsberg, Norway . 
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Rättelse 


Sid 599, fig 709. Den rekonstruerade romanska 
kyrkans plan ersätts med nedanstående plan. 
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Sid 652, fig 767. Den romanska kyrkans plan , 

plan Il , ersätts med nedanstående plan. 
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FÖLJANDE KYRKOR PÅ GOTLAND HAR UTKOMMIT I SERIEN SVERIGES KYRKOR, 

KONSTHISTORISKT INVENTARIUM: 

Akebäck, band I: 5, volym 35 

Ala, band IV:4, volym 84 

Alskog, band V: 2, volym 118 

Alva, band VI: 4, volym 137 

Anga, band IV:4, volym 84 

Ardre, band IV: 5, volym 97 

Atlingbo, band III, volym 54 


Bara, band IV: 1, volym 61 

Barlingbo, band I: 4, volym 33 

Björke, band I: 5, volym 35 

Boge, band Il, volym 42 

Bro, band I: 3, volym 31 

Bunge, band Il, volym 42 

Burs, band VI: 1, volym 115 

Buttle, band IV: 3, volym 68; tillägg i band IV: 6, 


volym 101 

Bäl, band Il, volym 42 


Dalhem, band IV: 2, volym 66 


Eke, band VI: 6, volym 156 

Ekeby, band 1:4, volym 33 

Elinghem, band Il, volym 42 

Endre, band I: 4, volym 33 

Eskelhem, band lll, volym 54 

Etelhem, band V: 1, volym 105 


Fleringe, band Il, volym 42 

Fole, band I: 3, volym 31 

Follingbo, band I: 5, volym 35 

Fröjel, band III, volym 54 

Fårö, band Il, volym 42 


Gammelgarn, band IV: 5, volym 97 

Gann, band Il, volym 42 

Ganthem, band IV: 2, volym 66 

Garde, band V: 3, volym 145 

Gnisvärds kap, band III, volym 54 

Gothem, band IV: 1, volym 61; tillägg i band IV: 6, 


volym 101 

Gotska sandöns kap, band Il, volym 42 

Guldrupe, band IV: 3, volym 68 

Gunfiauns kap, band IV: 5, volym 97 


Halls kap, band Il, volym 42 

Halla, band IV: 2, volym 66 

Hangvar, band Il, volym 42 

Hejde, band III, volym 54 

Hejdeby, band I: 4, volym 33 


Hejnum, band Il, volym 42 

.elgomannens kap, band Il, volym 42 

Hellvi, band Il, volym 42 

Hemse, band VI:3, volym 131 

Hogrän, band III, volym 54 

Hörsne, band IV: 1, volym 61 


Klinte, band III, volym 54 

Kräklingbo, band IV:4, volym 84 

Källunge, band Il, volym 42 


Lau, band VI: 7, volym 165 

Lokrume, band I: 3, volym 31 

Lummelunda, band I: 1, volym 3 

Lye, band V: 1, volym 105 

Lärbro, band Il, volym 42 


Martebo, band I: 1, volym 3 

Mästerby, band III, volym 54 


Norrlanda, band IV: 1, volym 61 


Othem, band Il, volym 42 


Roma sockenkyrka, band I: 5, volym 35 

Rone, band VI: 5, volym 150 

Rute, band Il, volym 42 


Sanda, band III, volym 54 

S Olofsholms kap, band Il, volym 42 

S Äulas kap, band Il, volym 42 

Sjonhem, band IV: 3, volym 68; tillägg i band IV: 6, 


volym 101 

Stenkumla, band III, volym 54 

Stenkyrka, band I: 1, volym 3 

Stånga, band VI: 2, volym 125 


Tingstäde, band I: 2, volym 21 

Tofta, band III, volym 54 

Träkumla, band III, volym 54 


Vall, band JII, volym 54 

Vallstena, band Il, volym 42 

Viklau, band IV: 3, volym 68 

Vänge, band IV: 3, volym 68; tillägg i band IV: 6, 


volym 101 

Västergarn, band III, volym 54 

Västerhejde, band III, volym 54 

Västkinde, band I: 3, volym 31 

Väte, band III, volym 54 


Östergarn, band IV: 5, volym 97 


UNDER UTARBETNING: Fardhem, Linde, Lojsta, När, Visby domkyrka. 
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