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Förord

Den kyrkliga medeltida stenskulpturen är en viktig del av Sveriges 
kulturarv. Medeltida stenskulptur i större omfattning finns på Got
land samt i Skåne och Västergötland. Det är gotlandskyrkorna med 
sina mer än 300 medeltida portaler som bidrar med den helt domi
nerande delen av denna konstskatt. Det har därför varit naturligt 
att lyfta fram den gotländska stenskulpturen i Riksantikvarieämbe
tets arbete för att minska skadorna från luftföroreningar.

Den föreliggande publikationen är en oversiktsrapport utarbetad 
i samarbete mellan två stenskulpturkännare, konsthistorikern 
Erland Lagerlöf och konservatorn Tord Andersson. Ett av resulta
ten är en lista över noggrant utvalda portaler och fasadreliefer där 
årlig besiktning rekommenderas. Denna lista blir ett viktigt hjälp
medel för framtida bevarandeinsatser.

Stockholm i juli 1992 

Ulf Lindborg
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Inledning

Gotlands kyrkor
I Sverige finns ett påfallande stort antal väl bevarade medeltida kyr
kor. En särställning intar de gotländska kyrkorna, som alla är me
deltida.

Vad är det som gör att de gotländska kyrkorna måste räknas till 
det märkligaste som bevarats från medeltiden inte bara i vårt land 
utan i hela Nordeuropa?

Först och främst är de byggnadsverk av utomordentligt hög kva
litet, uppförda av kalksten och sandsten. Rent byggnadstekniskt är 
de ofta mästerverk, som knappast kan överträffas. Bästa beviset för 
detta är att de äldsta nu stått i över 800 år och att de yngsta är över 
600 år gamla. Många av kyrkorna har heller inte förändrats vad 
murverket beträffar. Detta är unikt.

De gotländska kyrkorna har också en mycket rik ursprunglig ut
smyckning. Portalerna har försetts med huggen stenskulptur med 
berättande scener, eller fantasifullt utformad växtornamentik av 
stort konstnärligt värde.

Invändigt har väggar och valv färgrika målningar från medelti
den. Dessa målningar har i allmänhet varit överkalkade något 100- 
tal år, men de har nu kunnat framtagas i nästan alla kyrkor. Man 
påbörjade detta arbete vid 1800-talets slut, men främst skedde det 
under den stora restaureringsperioden efter andra världskriget, allt
så från ca 1945 till ca 1970, med en höjdpunkt på 1950-talet.

En stor del av de ursprungliga glasmålningarna har också beva
rats, alla tillkomna under 1200- och 1300-talen. I en liten kyrka på 
sydöstra Gotland, Lye, finns Nordens största bevarade medeltida 
glasmålningssvit, 34 rutor. Troligen fanns i Visby glasmålnings- 
verkstäder, men man har också antagit att dessa dyrbara konstverk 
hämtades utifrån, främst då från Nordtyskland, som genom Han
san hade livliga förbindelser med Gotland vid denna tid.

Kanske byggdes en av de första kyrkorna på Gotland i Visby. Gu- 
tasagan som nedtecknades på 1200-talet berättar att en man från
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Akebäck vid namn Botair byggde en kyrka vid Kulstäde en mil syd
ost om Visby. När denna kyrka nedbrändes av hedningarna skall 
han ha byggt en ny kyrka i Vi, dvs Visby, och den fick vara i fred. 
Enligt sagan skall den ha legat nedanför Klinten på det ställe ”som 
nu kallas Peters kyrka”. Om denna kyrka var en stavkyrka eller 
den romanska stenkyrka, vars grund nyligen framgrävts vid S:t 
Hans kyrkoruin, kan vi ännu ej med säkerhet avgöra.

Under medeltiden var Visby en av Nordens mest betydande stä
der. Vi vet att här fanns fler kyrkor än i någon annan stad i det me
deltida Sverige. Innanför ringmuren fanns minst fjorton kyrkor, 
och strax utanför muren fanns två.

Den stora kyrkobyggnadsperioden i Visby inföll under 1200-ta- 
lets förra hälft då de flesta av de nu endast delvis bevarade kyrkor
na uppfördes. Men redan på 1100-talet började man bygga S:ta 
Maria, som senare skulle bli domkyrka. De flesta Visbykyrkorna 
har ombyggts och tillbyggts under flera perioder. Byggnads
verksamheten avmattades mot 1300-talets slut och invigningen av 
S:ta Karins kor år 1412 kan sägas beteckna slutet på kyrkobyggan- 
det i Visby. Efter detta blir det en stagnation som senare övergår i 
förfall och ödeläggelse av de flesta Visbykyrkorna. Ar 1525 anfölls 
Visby av lübeckarna, som brände ned och till stora delar förstörde 
staden och därmed också många av kyrkorna. Med reformationen 
tömdes klostren och alla kyrkorna, utom S:ta Maria, lämnades öde 
och förföll snart. Under 1600-talet användes till och med en del av 
kyrkoruinerna som stenbrott, när man uppförde privata hus i sta
den. Först vid 1800-talets början blev dessa märkliga minnesmär
ken från vår medeltid fridlysta och började vårdas.

Restaureringar
Hur har alla dessa medeltida kyrkor kunnat bevaras åt eftervärld
en? Det har flera orsaker. Gotlänningarna har varit angelägna om 
att vårda det gamla. De har därför avstått från att riva eller bygga 
om och modernisera. Man byggde här också så stora kyrkor under 
medeltiden, att man inte haft anledning att i samband med folkök
ning bygga ut sina kyrkor. På Gotland nöjde man sig i stället med 
att uppföra läktare och utöka bänkantalet.

Församlingarna har under århundradenas lopp offrat stora sum
mor till kyrkornas underhåll. Tak och tornhuvar kräver ständig till
syn och ofta, ungefär vart femtionde år, måste hela kyrkan genom
gå en omfattande restaurering. Detta är idag mycket kostnadskrä
vande, vilket innebär att de små församlingarna ej själva kan bära 
dessa stora utgifter. En tid utlyste Svenska kyrkan rikskollekt till de 
gotländska kyrkornas underhåll och under en period, huvudsakli-
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gen under 1960- och 70-talen, utförde Arbetsmarknadsstyrelsen ett 
stort antal kostnadskrävande restaureringar som beredskapsarbe
ten.

Nu har församlingarna gått samman i en ekonomisk samfällig- 
het, som i samarbete med Riksantikvarieämbetet, Gotlands fornsal 
och den nyligen inrättade Byggnadshyttan vårdar och restaurerar 
de gotländska kyrkorna, i första hand underhållsarbeten. Portaler
nas stenskulptur, som hotas av förstörelse genom vittring, har en
dast i undantagsfall kunnat få vård och skyddande konservering i 
samband med dessa restaureringsarbeten.

Det gäller nu att i görligaste mån rädda och till eftervärlden be
vara de svårt hotade stenskulpturerna och relieferna i kyrkporta- 
lerna och i fasadernas bågfriser. På grund av luftföroreningar och 
sura regn är detta omistliga kulturarv från vår medeltid till stora 
delar skadat genom vittring och frostsprängning. Skadorna har i 
hög grad förvärrats under de senaste decennierna och nedbrytning
en sker i allt snabbare takt. Det är därför synnerligen angeläget att 
åtgärder kan vidtagas så snart som möjligt.

Sedan några år tillbaka arbetar Riksantikvarieämbetet med en 
plan på hur den gotländska stenskulpturen - både portaler och fa- 
sadreliefer - skall kunna räddas undan den förstörelse som genom 
luftföroreningar i accelererande takt har drabbat den. De gotländ
ska medeltidskyrkorna liksom kyrkor i Skåne samt 1600-talsporta- 
ler i Gamla stan i Stockholm utsågs som pilotprojekt inom ramen 
för Riksantikvarieämbetets ”Luftföroreningsprojekt”. Detta har 
inneburit att skadeinventeringar utförts på de portaler och reliefer 
som ansetts mest hotade, vilket också lett till nödvändiga omedel
bara åtgärder (se kapitlet Åtgärder).

1* Rapport RIK7
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Fig 1. Hablingbo kyrka. Nordportalen från 1100-talet. Portalen, som är 
buggen i sandsten, är till sina delar mycket välbevarad. Detta kan delvis 
bero på att stenen från början varit bemålad. Under de senaste decennier
na har flera typer av vittringsfenomen påvisats: Lavangrepp, spjälkning 
samt gipsbildning. - Hablingbo church. The north portal from the 12th 
century. The portal, which is carved in sandstone, is in its parts exceptio
nally well preserved. This may in part be because the stone originally was 
painted. In latter decades several kinds of weathering phenomena have 
been noted: attacks of lichen, splitting and gypsum formation.
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Portaler och fasadreliefer

De romanska kyrkorna ca 1150-ca 1260
Redan de första stenkyrkorna som byggdes på Gotland försågs 
med konstnärligt utformade reliefer i fasaderna. Det var främst 
portalerna som fick denna utsmyckning, men åtskilliga kyrkor 
pryddes också med inmurade rundbågsfriser ofta med huggna fi
gurreliefer.

Fig 2. Hablingbo kyrka. Detalj av nordportalens tympanon, Brodermor
det. - Hablingbo church. Detail of the tympanum of the north portal. 
The fratricide.
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Fig 3. Hablingbo kyrka. Detalj av nordportalen. Lejonets huvud har fått 
svåra vittringsskador främst på grund av långvarig v attener osion. Under 
lejonets käkparti pågår gipsomvandling med krustabildning som följd. - 
Hablingbo church. Detail of the north portal. The head of the lion shows 
severe weathering, mainly due to prolonged water erosion. Calcium car
bonate is being transformed into gypsum under the jaws of the lion, 
resulting in the formation of crust.

Hablingbo kyrka har en ovanligt rikt utformad 1100-talsportal, 
nu återanvänd i den stora gotiska kyrkan (fig 1-3). Det är en av 
landets märkligaste medeltida portaler. Över portalöppningen har 
konstnären, ”Majestatis”, skildrat Kain och Abels historia med 
Gud Fader tronande i mittfältet. I bågarna utanför denna scen finns 
huggna ornamentbårder i sinnrika mönster. Det hela flankeras av 
två lejon.

Spår av ursprunglig färg på både figurreliefer och ornamentik vi
sar att portalen varit målad i bjärta färger, vilket säkerligen också 
skyddat stenen från vittring (se följande kapitel).

Men det är inte bara denna ålderdomliga portal som bevarats 
från den äldsta stenkyrkan i Hablingbo. Här finns också delar av 
en rundbågsfris med figurer och växtornamentik i relief, nu inmu
rade i den gotiska kyrkans södra mur.

Portaler från 1100-talet, dvs ca 800 år gamla, finns kvar i ett fyr
tiotal gotländska kyrkor. Rikast utformade är de i Fardhem, Gröt- 
lingbo, Hablingbo, Havdhem och Väte, men det finns också enkla
re portaler från denna tid av stort kulturhistoriskt intresse.
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Fig 4. Vänge kyrka. Två apostlar. Detalj av rundbågsfris i korets sydfa- 
sad, 11 OO-talet, kalksten. Frisen är placerad strax under takfallet, vilket 
innebär att den är så väl skyddad att de ursprungliga färgerna på några 
av relieferna bevarats. - Vänge church. Two Apostles. Detail of a frieze 
of round arcading in the south faęade of the chancel. 12th century. Lime
stone. The frieze is placed a little below the eaves of the roof, which 
means that it is so well protected that the original colours of some of the 
reliefs have been preserved.

I Vänge har också en lång, skickligt huggen rundbågsfris beva
rats (fig 4). Den visar inflytande öster ifrån, från det bysantinska 
området, förmedlat över Ryssland, där gutniska köpmän hade ett 
handelsfaktori med en kyrka i Novgorod. De ryska köpmännen 
hade vid samma tid två kyrkor på Gotland, troligen i Visby.

Mest betydande var ändå kontakterna söderut och västerut, 
främst med de tyska områdena. Hansans betydelse även för de kul
turella förbindelserna kan inte överskattas. Hit till Gotland kom re
dan under tidig medeltid byggnadskunnigt folk och bildhuggare, 
som möjliggjorde denna mycket expansiva period för gotländsk 
byggenskap. Klosterfolkets roll i detta sammanhang var också be
tydande. Alla Gotlands socknar fick nu stenkyrkor med väl huggna 
portaler och fönsteromfattningar.

De gotiska kyrkorna ca 1260-ca 1400
Man förvånar sig ofta över den oerhörda djärvhet, offervilja och 
skaparlust som de gotländska kyrkorna ger uttryck åt. En storhets-
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Fig 5. Gammelgarns kyrka. Långhusportalen från 1300-talet. Lägg mär
ke till Kristushuvudet i vimpergfältet. Det skyddas av en kalkstensplatta, 
som även bär upp en rikt utformad tornprydnad, allt ursprungliga anord
ningar. - Gammelgarn church. The portal in the nave, 14th century. Note 
the head of Christ in the gable. It is protected by a limestone slab, which 
also supports a richly carved ornament in the shape of a tower, all of 
which are original devices.
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tid i detta avseende var 1200-talets senare hälft, då man fann de ro
manska kyrkorna för små och ersatte dem med höga, djärvt välvda 
kyrkorum och stora höga tornbyggnader. Kanske tävlan socknarna 
emellan var en viktig faktor i denna livliga byggenskap.

Vad innebär egentligen det nya, gotiken, för Gotlandskyrkornas 
vidkommande? Någon utpräglat gotisk stil i arkitekturen, dvs med 
murarna upplösta i stora fönsteröppningar, blev aldrig aktuell på 
Gotland, utom i några av Visbykyrkorna: Domkyrkan, främst Sto
ra kapellet, S:ta Karins och S:t Nicolai kyrkor. Men spetsbågen som 
möjliggjorde högre valv och större bågar och portaler användes all
mänt efter 1200-talets mitt.

Den gotiska kyrkans huvudingång, i allmänhet långhusets södra 
portal, utformades under denna tid med stor skulptural rikedom. 
Främst är det kapitälbanden som blir bildbärare. Men också tym
panon ovanför portalöppningen och den krönande vimpergen för
sågs med huggna stenskulpturer och reliefer. Under 1200-talets se
nare del är framställningen enbart ornamental, mest växtornamen- 
tik, men blir omkring 1300 åter berättande, som under romansk tid 
då portaler och dopfuntar försågs med figurscener.

Nu är det helt och hållet portalerna som blir bildbärare. De fles
ta av de stora gotländska portalerna med figurskulpturer tillkom 
under 1300-talets förra hälft. De har tillskrivits en stor byggnads- 
hytta med en betydande stenhuggarverkstad, ”Egypticus-verksta- 
den”. Huvudmästaren har fått anonymnamnet efter några kapital i 
Hablingbo kyrka, vilka anses ha vissa likheter med Hator-kapitäl i 
Egypten.

Det är en märklig stenskulptur, som knappast har några direkta 
motsvarigheter i sin samtid. En viss överensstämmelse har den med 
träskulptur i Nordtyskland. Kanske var en tyskt skolad mästare le
dare för den stora byggnadshyttan, som utom stenhuggare/bild
huggare även omfattade murare och timmermän, ja kanske även 
målare för att pryda väggar och valv, samt glasmålare för att fylla 
de många stora fönstren med färggranna rutor.

Denna stenhuggarverkstad har åstadkommit 20 stora portaler 
med figurreliefer och dessutom kapital, konsoler och vattenkastare, 
ofta utformade som stora grinande ansiktsmasker. Några av verk
stadens märkligaste portaler finns i Martebo, Stånga och Habling
bo.

Martebo
Martebo kyrka (fig 6-10) är ovanligt rik på figurreliefer, kanske 
den rikaste på Gotland. Alla tre portalerna i den gotiska kyrkan har 
skulpterade kapitälband och dessutom finns en större fristående fi-
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Fig 6. Martebo kyrka. Kristi besök i dödsriket, södra långhusportalens 
östra kapitälband, kalksten, 1300-talet. De tre portalerna i Martebo är 
påfallande välbevarade, vilket kan bero på att man använt sig av en ut
vald sten av god kvalitet. Skulpturen har varit bemålad, vilket tydligt 
framgår av bevarade färgspår. I odjursgapet till höger syns fortfarande 
helvetets eldslågor målade på 1300-talet. - Martebo church. Christ visi
ting the Kingdom of death (limbis). The eastern capital frieze of the south 
portal in the nave. Limestone. 14th century. The three portals at Martebo 
are remarkably well preserved, which may be because the stone used was 
selected for its high quality. The sculpture has been painted, preserved 
traces of which are clearly discernible. In the mouth of the monster to the 
right, the flames of Hell are still visible, painted in the 14th century.

Fig 7. Martebo kyrka. Detalj av föregående bild, Kristus med Adam och 
Eva samt (AbeU) i dödsriket. - Martebo church. Detail of the previous 
picture. Christ with Adam and Eve and Abel (?) in the Kingdom of death 
(limbis).



Fig 8. Martebo kyrka. Kristushuvud. Detalj av östra kapitälbandet. — 
Martebo church. Head of Christ. Detail of the eastern capital frieze.

Fig 9. Martebo kyrka. Manshuvud (Abelf). Detalj av scenen Kristus i 
dödsriket. - Martebo church. Male head (Abel?). Detail of the scene with 
Christ in the Kingdom of death (limbis).

Fig 10. Martebo kyrka. Sörjande Maria och Nikodemus eller Josef från 
Arimatea vid Kristi grav. Detalj av södra långhusportalens västra kapitäl- 
band, 1300-talet. - Martebo church. Mourning Mary and Nikodemus or 
Joseph from Arimatea at the tomb of Christ. Detail of the western capital 
frieze of the south portal in the nave. 14th century.



gurskulptur, nämligen helgonet S:t Dionysius, som säkerligen var 
kyrkans skyddshelgon.

I kyrkans nordportal skildras i livfulla scener Jesu födelse med 
Herdarnas syn. I korportalen återges på kapitälbanden Jesu barn
doms historia med bl a Flykten till Egypten och Barnamordet.

På kapitälbanden i den södra långhusportalen, kyrkans stora hu
vudingång, skildras Kristi lidandes historia. Här finns Korsfästel
sen, Gravläggningen och Kristi besök i dödsriket.

Gemensamt för alla dessa kapitälframställningar är den utomor
dentliga skicklighet varmed de huggits. Dessutom är de så väl be
varade, knappast vittrade (med undantag för S långhusportalens 
yttersta kapitaldelar). Här finns till och med tydliga spår efter den 
ursprungliga bemålningen. Alla dessa figurer var nämligen målade 
i bjärta färger och det med ett bindemedel (lim, troligen benlim) 
som också skyddade stenens yta mot vittring (se följande kapitel).

Stånga
Portalen i Stånga (fig 11-14) betraktas som en av den gotländska 
stenskulpturens mest intressanta skapelser. ”Ingen som stått inför 
denna portalfasad kan ha undgått att förnimma det mäktiga ansla
get och fläkten av det monumentala sinnelag, som här kommer till 
uttryck.” (Erik Lundberg)

Hela portalen är skulpterad: kapitälband, tympanon ovanför 
portalöppningen, det krönande vimpergfältet. Dessutom finns 
bredvid portalen figurskulpturer i mycket hög relief, en märklig 
sammanställning av huggen stenskulptur från 1300-talet som även 
internationellt sett saknar motstycke.

18



Fig 11. Stänga kyrka. Långhusportalen av ”Egypticus”-verkstaden, 1300- 
talet. Höjningen av vimpergens övre del, vattenkastarna på ömse sidor 
om portalen samt de stora relieferna öster om portalen tyder på att den 
avsetts för annan kyrka eller möjligen för annan plats här i Stånga (tor
net?). - Stånga church. The nave portal by the ”Egypticus” workshop. 
14th century. The raised part of the gable, the gargoyles on either side of 
the portal and the large reliefs to the east of the portal indicate that the 
portal was intended for another position here at Stånga (the tower?) or 
for another church.
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Fig 12. Stanga kyrka. Detalj av långhusportalens yttre post. Fragment
kalkstenen från När-Burs-Burgen vittrar mycket ojämnt genom upplös
ning som påminner om nedbrytningen i grova sandstenar. Sy dportalernas 
östra sidor är ofta mest skadade på grund av förhärskande vindriktning 
frän syd-väst. - Stånga church. Detail of the outer post of the portal in 
the nave. The fossil-laden limestone from När-Burs-Burgen is weathering 
very unevenly, decomposing in a way which resembles that of rough 
sandstones. The eastern sides of the south portals are often the most 
damaged because of a prevailing wind from the south-west.

Fig 13, överst på s 21. Stånga kyrka. Kungahuvud från scenen Kungarnas 
tillbedjan. Detalj av de stora relieferna till höger om portalen. - Stånga 
church. Head of king from the scene of the ”Adoration of the Magi”. 
Detail of the large reliefs to the right of the portal.

Fig 14, nederst på s 21. Stånga kyrka. Sörjande Johannes. Detalj av de 
stora relieferna till höger om portalen. Trots dess utsatta läge i sydfasa- 
den är skulpturen förhållandevis välbevarad, vilket kan bero på att den är 
högt placerad nära takfallet, vilket skyddat mot takdropp. - Stånga 
church. Saint John mourning. Detail of the large reliefs to the right of the 
portal. Despite its exposed position on the south faęade, the sculpture is 
comparatively well preserved, which may be because it is highly placed 
near the eaves of the roof, thus protected from water running from the 
eaves.
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Fig 15. Hablingbo kyrka. Långhusets södra portal av rödaktig kalksten, 
"Egypticus”-verkstaden, 1300-talet. Vimpergen är här svårt skadad 
liksom tympanon med dess reliefer. - Hablingbo church. The south 
portal in the nave by reddish limestone, the workshop of ”Egypticus”, 
14th century. The gable is here badly damaged, as is the tympanum with 
its reliefs.
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Fig 16. Hablingbo kyrka. Längbusportalens tympanon. - Hablingbo 
church. The tympanum of the portal in fig. 15.

Hablingbo
Kyrkan i Hablingbo (fig 15-17) har tre rikt utformade portaler. En 
romansk som beskrivits tidigare, och två gotiska av den stora 
bildhuggarverkstaden på 1300-talet.

Alla har de stenreliefer av stort konsthistoriskt intresse. De båda 
gotiska portalerna, korportalen och södra långhusportalen, har ka- 
pitälband med figurskulptur i hög relief. Långhusportalen har dess
utom reliefer både på tympanonfältet ovanför portalöppningen - 
Marie kröning och helgon - och på de yttre posterna - de fyra kyr
kofäderna - en ovanlig framställning, troligen den äldsta i sitt slag 
i landet.

Materialet i de båda gotiska portalerna är den rödaktiga ortoce- 
ratitrika kalksten som finns i Burgsvikstrakten och på Stora Karlsö. 
Ett av kapitälbanden i korportalen är av en grå kalksten, som häm
tats från ett brott längre norrut på ön.
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Båda portalerna är svårt vittringsskadade. De saknar nu vim- 
pergskulptur, vilken troligen fallit ned och förstörts. Korportalens 
östra kapitälband har ovanligt omfattande vittringsskador, liksom 
relieferna på långhusportalens tympanon.

Långhusportalens vimperg som hotades av att helt raseras, blev 
föremål för restaurering och ombyggnad 1939. En omfattande 
konservering och rengöring av de båda portalerna genomfördes av 
Riksantikvarieämbetet 1991-92.

Fig 17. Hablingbo kyrka. Korportalens östra kapitälband är av grå kalk
sten ocb avviker således från övriga portaldelar, som är av den rödaktiga 
”Hoburgskalkstenen”. Kapitälbandet är svårt skadat genom vittring och 
sprickbildningar, vilket kan bero på valet av sten. - Hablingbo church. 
The eastern capital frieze of the portal in the chancel is of grey limestone 
and is thus distinguished from the remaining parts of the portal, which 
are of the reddish ”Hoburg limestone”. The capital frieze is badly da
maged by weathering and crack formation, which can be due to the 
choice of stone.
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Fig 18. Ekeby kyrka. Gravsten av grå kalksten över ”Atlingis”, från 
omkr 1300, med livsbjul och inramande arkitekturornamentik. Stenen, 
som länge legat på kyrkogården, är nu svårt skadad genom vittring och 
lavangrepp. Efter SvK. - Ekeby church. Tombstone of grey limestone 
commemorating ”Atlingis”, c. 1300, with Wheel of life and framing 
architectural ornamentation. The stone which has been lying on the 
cemetery is now badly damaged by weathering and attacks of lichen.

Gravstenar
Vid sidan av den ”arkitekturbundna stenskulpturen” finns en stor 
mängd äldre gravstenar (fig 18) av stort kulturhistoriskt intresse, 
vilka utan skydd förvaras på de gotländska kyrkogårdarna. Det är 
en hittills förbisedd monumentgrupp som bör få vård och ny upp
ställningsplats, helst under tak.
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Målad stenskulptur

Stenskulpturen var ursprungligen bemålad, ofta i flera och klart ly
sande färger. Detta gäller också portalernas figurscener och de re
liefer, som var placerade i sydfasaden.

Medeltidens byggmästare och arkitekter räknade med färgen 
som ett viktigt inslag inte minst i kyrkornas fasader. Även kyrkor
nas interiörer lystes upp av muralmålningar i många färger och ge
nom fönstrens glasmålningar bröts ljuset i skiftande färgnyanser, 
som återspeglades i de målade och förgyllda altarskåpen och hel
gonbilderna.

Att de gotländska portalerna målades vet vi med säkerhet genom 
de bevarade färgspåren. Redan de första stenkyrkorna med sina 
portaler och reliefer fick en rik polykrom färgskrud. Den romanska 
portalen i Hablingbo från 1100-talet var målad i flera färger. Detta 
framgick tydligt vid en undersökning som gjordes i samband med 
portalens konservering 1983 (Rapport i ATA med rekonstruerad 
färgläggning).

Den färg med vilken man målade portalernas stenskulptur, t ex 
kapitälbanden, gav säkerligen ett gott skydd åt stenytorna. Det har 
kunnat konstateras att bindemedlet utgjordes av ett lim, möjligen 
benlim, som trängde in i stenen några millimeter och på detta sätt i 
hög grad förstärkte stenens yta och hindrade den från vittring. När 
nu färgen är nästan helt borta, endast färgspår återstår här och där, 
sker vittring och övrig förstöring i allt snabbare takt.

I vad mån var denna behandling av de medeltida kyrkornas fasa
der avsedd som skydd för murverk och stenytor? Det tjocka puts
lagret, som i allmänhet täckte den tuktade stenytan, skulle i första 
hand dölja den råhuggna stenen men skyddade naturligtvis också 
mot vittring. Så vitt vi vet varken putsades eller ens slammades de 
fint huggna ytorna i fönsteromfattningar, på hörnkedjor eller sock
lar. Den huggna putsranden ca 20-30 cm in på den fin huggna ytan 
talar här sitt tydliga språk. Om man varit medveten om skyddet 
mot vittring eller annan skada på stenen, skulle man i så fall ha put
sat eller åtminstone slammat över även dessa partier i fasaden. Vi 
vet alltså inte om man på medeltiden putsade fasaderna och måla
de stenskulpturer och reliefer enbart för att pryda och att skyddet 
var en sekundär effekt, som inte var avsedd.
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Däremot vet vi med säkerhet att man ovanför portalernas kapi- 
tälband anbringade utskjutande lister, som på ett mycket effektivt 
sätt gav skydd åt relieferna. Det är således ingen tillfällighet att 
skulpturerna i Martebo kyrkas portaler är så väl bevarade. Den 
ovanligt långt utskjutande listen omedelbart ovanför kapitälban- 
den har säkerligen haft stor betydelse i detta sammanhang. På se
nare tid har man insett detta och i samband med rengöring och 
konservering av portalerna anbringat en blyplåt som skjuter ut nå
gon eller några cm utanför listen, för att ge ett effektivare skydd.

Än tydligare vad beträffar de ursprungliga skyddsåtgärderna är 
de kalkstensplattor som satts upp ovanför skulpturer i fasaderna. 
Sådana finns i minst två portaler, nämligen i långhusportalerna i 
Hörsne och Gammelgarn, båda från 1300-talet. I Hörsne skyddas 
S:t Mikael (fig 19), som rider på vimpergens krön av en tjock kalk- 
stensplatta, som inte har någon annan funktion. I Gammelgarn 
finns en liknande kalkstensplatta ovanför kristushuvudet i vimper- 
gen (se fig 5), men här bär den upp ett genombrutet gotiskt torn. I 
båda dessa fall är stenens ytor påfallande väl bevarade.
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Fig 19. Hörsne kyrka. Långhusportalens vimperg kröns av S Mikael med 
sköld och stridsklubba, kalksten, ”Egypticus”-verkstaden, 1300-talet. 
Skulpturen skyddas av en grov kalkstensplatta, som synes vara ursprung
lig. - Hörsne church. The gable of the portal of the nave crowned by 
Saint Michael with shield and battle mallet, limestone, the workshop of 
”Egypticus”, 14th century. The sculpture is sheltered by a, probably 
original, limestone slab.
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Inventeringar

1. De inventeringar som redan utförts bör kompletteras med en 
fullständig skadeinventering av samtliga portaler och fasadreliefer.

2. De inventeringar av stenbrott, som utförts på Riksantikvarieäm
betets initiativ bör kompletteras med en undersökning som syftar 
till att fastställa från vilka brott byggnadssten tagits till respektive 
kyrka. Särskilt gäller det att återfinna den ”goda” sten som använts 
i de portaler vilka uppvisar få vittringsskador, t ex Gammelgarn, 
Martebo, Norrlanda. Detta för att vid renoveringsbehov ha till
gång till lämplig sten vid lagning och komplettering.

3. En byggnadsteknisk inventering är också nödvändig för att klar
lägga var insatser behöver göras för vattenavrinning etc.

4. Den påbörjade inventeringen av kyrkogårdarnas äldre gravste
nar - flertalet medeltida - bör slutföras.

5. En översiktlig inventering av stenutsmyckade byggnader på Got
land genomfördes av länsmuseet Gotlands fornsal 1992 på upp
drag av Riksantikvarieämbetet. Härvid noterades även skador. In
venteringen, som ingår i en landsomfattande undersökning av sten
byggnader "Natursten i byggnader", utfördes av amanuens Anna 
Malmsten.
6. En mycket grundlig undersökning av de tre gotiska portalerna i 
Martebo kyrka genomfördes av institutionen för konservering vid 
Riksantikvarieämbetet 1992. Undersökningen och analysen utför
des i samarbete med antikvarisk, geologisk och kemisk expertis. 
Även den biologiska tillväxten av lav och alger undersöktes. Detta 
utfördes av en biolog från Uppsala universitet.
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Åtgärder

1. Reduktion av luftföroreningar. För att i görligaste mån minska 
skadorna på stenskulpturen bör Riksantikvarieämbetet på grund
val av de inventeringar som utförts delta i programarbetet för min
skat utsläpp av föroreningar främst i Visby, men också på Gotlands 
landsbygd.

2. Byggnadstekniska åtgärder. Den inventering som i föregående 
kapitel föreslagits bör leda till åtgärder till skydd för portaler och 
fasadreliefer: komplettering av dropprännor, skyddstak etc.

3. Rengöring och konservering. På grundval av skadeinventeringen 
utförs rengöring och konservering av de portaler och fasadreliefer 
som är i störst behov av vård (prioriteringslista). Åtgärdsprogram 
upprättas av konservator. Skyddsanordningar, t ex blyplåt ovanför 
kapitalbanden etc.

4. Uppföljning. Största delen av den gotländska stenskulpturen, 
portaler och fasadreliefer, bör inspekteras årligen för att i görligas
te mån vittring och annan förstörelse skall kunna stoppas i tid. 
Denna årliga skadeinventering bör utföras av konservator och an
tikvarie/arkitekt/byggnadsingenjör.

Det stora medeltida gotländska materialet - 329 portaler - föreslås 
få en av Riksantikvarieämbetet utsedd grupp av sakkunniga som 
skall ansvara för åtgärder och uppföljning. Det är önskvärt att en 
stenkonservator fastare kan knytas till någon av de gotländska in
stitutionerna, Gotlands fornsal eller Byggnadshyttan.
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Skadebild
Tord Andersson

Gotlands portaler inventerade under åren 1987-1988 är alla i be
hov av konserveringsåtgärder. Detta är även det allmänna intryck
et av mer flyktiga besök som gjorts vid de flesta av Gotlands kyr
kor under 1970- och 80-talen.

Man bör ändå inte drabbas av någon restaureringshysteri, då det 
i många fall handlar om relativt enkla former av vård, beroende på 
eftersatt eller felaktigt underhåll. Kilning med järn i kolonnetter, ce
mentfogar och lagningar är några exempel på relativt enkla åtgärd
bara fel. I andra fall är det enbart fråga om tilltagande lavväxt på 
i första hand kapitälskulpturer. Skadebilden varierar dock på ett 
stort antal stenskulpturer, vilken kan kopplas till olika material
egenskaper och omgivande nedbrytningsfaktorer.

Först och främst kan man av naturliga skäl särskilja vittringen på 
kalk- resp sandsten. Men det finns även tydliga skillnader mellan 
olika typer av kalksten. Fossil sammansättning, lagringsriktning, 
hårdhet tillsammans med huggteknik och form är några faktorer 
som kan vara helt avgörande för stenens hållbarhet. Olika nivåer i 
stenbrottet kan ge helt olika kvaliteter av sten.

Sandstenen, som exteriört främst är knuten till de romanska por
talerna och relieferna på södra Gotland, vittrar efter vissa identi- 
fierbara mönster (fig 20-22). Sandstenen som är uppbyggd av fina 
kvartskorn, sammankittade av en matris av lermineral och kaldt, 
vittrar naturligt relativt långsamt och slätar ut formerna till oigen
kännlighet. På vissa skulpturer förekommer så kallad alveolvitt- 
ring, lösare partier holkas ur och skapar håligheter. Effekten beror 
troligen på att vissa delar av stenen är lösare än andra. Sprickor 
förekommer ymnigt. Dessa är normalt mycket små och har troligen 
uppstått tidigt, dvs ganska kort tid efter det att stenen exponerats i 
luften. (Detta vet vi genom nyskulpterad gotländsk sandsten som 
uppvisar samma symptom.) Sprickorna spelar knappast någon av
görande roll i nedbrytningsprocessen. I några fall har dock sprick
or av mycket allvarlig art uppstått, t ex i Vamlingbo, Hablingbo 
och Havdhem. Parallellt med stenrelieferna löper sprickor verti
kalt. Det ser närmast ut som om figurerna är på väg att lossna från 
den underliggande ”stenplattan”. Orsaken är inte fastställd men 
eventuellt är den att söka i någon typ av svällningsfenomen eller
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Fig 20. Vamlingbo kyrka. Sandstensrelief er, troligen ”kistor”, inmurade i 
långhusets sydfasad strax ovanför sockeln, Kristus och de tolv apostlar
na, 1 i OO-talet. Relieferna är nu i sådant skick att det troligen blir nöd
vändigt att ta in dem för att säkerställa deras bevarande. - Vamlingbo 
church. Sandstone reliefs, probably from sarcophagi, walled into the 
south faęade of the nave, a little over the plinth. Christ and the twelve 
apostles. 12th century. The reliefs are now in such a condition that it 
probably will be necessary to bring them indoors in order to ascertain 
their preservation.

temperaturberoende volymutvidgning. Vi kan med fog misstänka 
att de olika lermineralerna är mycket aktiva i nedbrytningen av 
sandsten. Men kanske vanligast är sandning och spjälkning som 
vittringsfenomen. Genom de kemiska analyser som gjorts på vitt- 
ringsprodukterna kan vi på god grund antaga att många fysikalis
ka, kemiska och biologiska processer verkar gemensamt.

Allmänt kan sägas att de skulpturer som är huggna i sandsten är 
i stort behov av kontinuerlig tillsyn, även de som konserverats un
der 1980-talet. Trots konsolidering och lagning fortsätter nedbryt
ningen om än i mer begränsad omfattning.

Som mycket akut vill vi framhålla gravstenen som är inmurad i 
Dalhems nordportal. Åtgärder har diskuterats i många år. Men då
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Fig 21. Vamlingbo kyr
ka. Apostel. Detalj av 
sandstensrelief erna från 
1100-talet. Avrundning, 
flagning och alveolvitt- 
ring leder i allt snabbare 
takt till utplåning av alla 
skulpterade detaljer. - 
Vamlingbo church. 
Apostle. Detail of the 
sandstone reliefs from 
the 12th century. Roun
ding, scaling, and alveo
lar weathering lead at 
an increasing speed to 
the extinction of all 
sculptured details.

Fig 22. Vamlingbo kyr
ka. Detalj av sandstens
relief från 1100-talet. 
Kristushuvud som vitt
rar genom sandning, 
sprickbildning och exfo- 
liering i tunna skikt. 
Skidpturen konservera
des 1950 och 1982. 
Trots detta fortsätter 
nedbrytningen. - Vam
lingbo church. Detail of 
sandstone of the 12th 
century. Head of Christ 
weathering by sand- 
shedding, crack forma
tion and exfoliation in 
thin layers. The sculp
ture was conserved in
1950 and 1982. The
decomposition, how
ever, goes on neverthe
less.
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stor tveksamhet råder kring vilka behandlingar som bör komma i 
fråga utan att äventyra stenens fortsatta bestånd, föreslår vi att ste
nen konsolideras partiellt och täcks vintertid. I samband med in
venteringarna av sandstensskulptur bör det påpekas att mycket all
varliga skador iakttagits som har sitt ursprung i vissa typer av lav
angrepp. Då laven mer eller mindre förenats med stenytan innebär 
detta att varje form av rengöring utgör ett stort hot mot stenytan.

Trots att det finns stora variationer i sandstenarnas egenskaper 
så har vi idag en god uppfattning om de olika skadeförlopp som 
försiggår. Däremot vet vi mycket litet om de kemisk-fysikaliska ef
fekterna på stenen, både på kort och på lång sikt. Vid en jämförel
se mellan sandsten från medeltiden på Gotland och sandsten från 
1600- och 1700-talen i Stockholm, ser vi också att skadetyp och 
omfattning varierar stort. Miljön, men också stenens ursprungliga 
egenskaper, orsakar troligen denna skillnad i bevarandet. Det är 
uppenbart att det finns ett stort behov av ökad kunskap om den 
gotländska sandstenen.

Som nämnts skiljer sig kalkstenens skador och vittringsprocesser 
starkt från sandstenens. Rent kemiskt är det i båda fallen nedbryt
ning, omvandling och upplösning av kalciumkarbonat som försig-

Fig 23. Sundre kyrkogårdsmur. Lavbeväxt sten. Under den täta ytan har 
sandstenen lösts upp av lavarnas organiska syror. - Sundre churchyard 
wall. Stone covered with lichen. Under the dense surface the sandstone 
has been dissolved by the organic acids of the lichen.
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går, men mycket tyder på att de fysikaliska och mekaniska egen
skaperna kanske är viktigare än de kemiska i de flesta nedbryt
ningsprocesserna. Frostsprängning, saltvittring, värmeutvidgning 
etc är alla i första hand att betrakta som rent fysikaliska processer. 
Omvandling av kalciumkarbonat till gips (kalciumsulfat) leder 
också till en fysikalisk process i och med att gipsmolekylerna upp
tar större volym än motsvarande mängd ursprunglig kalk.

Inom gruppen kalkstenar är skillnaden i vittringstyp och omfatt
ning starkt varierande. Från de av tiden nästan helt opåverkade 
skulpturerna i Bro och Martebo till de starkt vittrade skulpturerna 
i fragmentkalksten i Stånga och Tofta. Givetvis är det i stor ut
sträckning fråga om materialval, något som man säkerligen tog 
stor hänsyn till under medeltiden. I många sammanhang kan man 
antaga att bättre sten valts till just skulpturer och annan fint orne- 
rad sten. Genom att studera kalksten som sitter placerad på olika 
delar i en portal och jämföra olika grader av nedbrytning är det för
hållandevis lätt att se vittringens olika stadier.

I de allra flesta fall börjar vittringen i stenens klov. Då dessa in
nehåller lermineraler vittrar de förhållandevis snabbt. I dessa ur
vittrade partier får lavar nu grepp. Från detta centrum sprids de se
dan ut över stenytan.

Det finns ofta en väderstrecksbunden vittring. Östra sidans 
skulpturer är oftast värst utsatta i sydportaler. På västra sidan är 
det de yttre skulpturerna som tyvärr ofta är allvarligt skadade, 
medan de inre delarna är som nyhuggna. Varje spår av hantverk, 
mejslar m m är här fortfarande skönjbara.

Genom årens studier och nyvunna lärdomar om de gotländska 
kalkstenarna kan man våga sig på en viss klassificering där det är 
möjligt att urskilja vissa grupper.

De fossilrika fragmentkalkstenarna i När-Bursområdet har an
vänts till ett stort antal skulpturer och portaler på södra Gotland. 
Från Ronę i sydöst till Tofta i väst är de spridda. Vittringen sker ge
nom upplösning. Stenens fossiler släpper i stora stycken när ”bin
demedlet” försvinner. Nedbrytning förekommer både i regntagan
de och regnskuggade partier. Den på Sudret förekommande Ho- 
burgsmarmorn uppvisar andra vittringssymptom. Beständigheten 
är god. Där vittring förekommer är denna närmast att betrakta 
som upplösning i vatten. I stenen bildas rännilar med vassa glasar
tade kanter (fig 24). Stenen är fortfarande mycket hård. Eventuellt 
är det fråga om viss omvandling med ett kalkskikt på ytan. En jäm
förelse med Fioburgsmarmor i Stockholm visar att stenen är käns
lig för höga halter av luftföroreningar, främst svaveldioxid och par
tiklar. Konstakademiens byggnad från seklets begynnelse är betyd
ligt mer skadad på 90 år än de gotländska kyrkorna på 600 år 
(främst i regnskugga).
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Fig 24. Martebo kyrka. Södra långhusportalens trappsten och has vittrar 
genom vattenrinning. Stenen är ändå fortfarande mycket stabil. - Martebo 
church. The threshold stone of the portal in the south nave weathers from 
running water. The stone is anyway still quite stable.

På norra Gotland är skadorna över lag mer begränsade än på 
södra delen av ön. Som nämnts tidigare är detta troligen till stor del 
kopplat till materialvalet. De mycket finkorniga kalkstenarna är 
mer homogena, vilket naturligtvis är bra ur beständighetssynpunkt. 
Om de rester av ytbehandling som finns kvar motverkar nedbryt
ning återstår att se, mycket talar ändå för detta påstående. Var den
na mycket goda kalksten brutits vet vi inte idag, men en inringning 
pågår genom de stenbrottsinventeringar som igångsatts.

Trots att den gotländska stenskulpturen är allvarligt skadad är 
huvuddelen av de hundratals figurerna och ornamenten välbeva- 
rad. Det finns dock all anledning att följa upp alla förändringar 
som kan tänkas ske. Risken finns att all kraft läggs på att rädda de 
som är starkt nedbrutna och därmed glömma de som ännu inte 
uppvisar omfattande skador. Genom vård och underhåll inte minst 
av omgivande delar som vimpergavtäckning, tak m m kan skador
na begränsas i många år framåt.

Det är också klart att vi behöver mer kunskap om både kalkste
nars och sandstenars egenskaper. Mycket talar för att t ex lermine- 
ralernas beteende är av ibland direkt avgörande betydelse. Vi be
höver också utvärdera genomförda konserveringar och vidareut
veckla både rengörings- och lagningsmetoder.
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Portaler och stenreliefer

Konserverade av Riksantikvarieämbetets insti
tution för konservering och externa konserve- 
ringsfirmor under perioden 1980-1992

Akebäck. Korportalen, relief, ca 1200, kst. - A Jacobsen, L Bylund 
1992.

Bunge. S långhusportalen, kapitälband, tympanonreliefer, ca 1300, 
kst. - G Öhrström 1986.

Burs. Grindstolpe, 1300-talet, kst. - A Jacobsen, C Strömer 1992.

Buttle. S långhusportalen, kapital, 1200-talet, kst. - A Jacobsen, 
C Strömer 1992.

Dalhem. Tornportalen (V), kapitälband, 1300-talet, ”Egypticus”- 
verkstaden, kst. - M Klingspor 1983.

Fleringe. S långhusportalen, tornportalen (V), kapital, baser, 1200- 
talet, kst. - T Andersson, J Bielawski 1983-84.

Grötlingbo. Reliefer vid S långhusportalen, 1100-talet, sst. -J Bie
lawski 1985.
V-portalen, 1200-talet, sst. - Korportalen och långhusportalen, 
1300-talet, ”Egypticus”-verkstaden, kst; samt reliefer i S fasaden, 
1100-talet, sst.- Stenkultur AB, K-G Eliasson 1992.

Hablingbo. N långhusportalen, tympanon med figurreliefer och 
omfattningsbågar med ornamentik samt två lejonskulpturer, 1100- 
talet, sst. - J Burbridge, K-G Eliasson 1982-83. - K-G Eliasson, 
Ph von Mallortie 1990.
Korportalen och S långhusportalen, kapitälband, tympanonreliefer, 
reliefer på de yttre posterna, 1300-talet, ”Egypticus”-verkstaden, 
kst. - L Bylund, M Gustafsson-Belzacq, J Amorim 1990-92.

Havdhem. Korportalen, relief ovanför portalöppningen, ca 1200, 
sst. - K-G Eliasson 1984.

Hejnum. S långhusportalen, kapital, 1200-talet, kst. — A Jacobsen, 
C Strömer 1992.
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Fig 25. Öja kyrka. Portalen på tornets norra sida av ”Egypticus”-verk- 
staden, 1300-talet. Den i ”Hoburgsmarmor” huggna portalen, som ren
gjordes 1983 är nu åter starkt angripen av lavar och alger. Genom felak
tig vattenavledning från tornets gallerier har vattenbelastningen på porta
lens skulptur ökat - Öja church. The portal in the north side of the tower 
by the workshop of ”Egypticus”, 14th century. The portal, carved in 
”Hoburg marble”, which was cleaned in 1983 is now severely attacked 
by lichen and algae again. The impact of water on the sculptures of the 
tower has increased because of faulty draining of the galleries.

Hemse. N långhusportalen, kapital, romanska, 1200-talet, sst. - 
K-G Eliasson 1984.

Lummelunda. Korportalen, kapitälband, tympanon, 1300-talet, 
”Egypticus”-verkstaden, kst. - J Bielawski, C Bohm 1985.

Norrlanda. S långhusportalen, kapitälband, tympanon och vim- 
pergskulptur, 1300-talet, ”Egypticus”-verkstaden, kst. - J Bielaw
ski, C Bohm 1985.

Roma kungsgård. Gotlands vapen, 1700-talet, sst. - K-G Eliasson 
1989.

Rone. Korportalen och S långhusportalen, kapitälband, baser 
(även kompletteringar), 1200-talet, kst. - Slite stenhuggeri i sam
band med en yttre restaurering av kyrkan 1986.
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Stånga. S långhusportalen, kapitälband, tympanon- och vimpergre- 
liefer samt stora figurscener i hög relief Ö om portalen, 1300-talet, 
”Egypticus”-verkstaden, kst. - K-G Eliasson, C Bergman, L By
lund, S Marchner, M Gustafsson-Belzacq 1988-89.

Tofta. S långhusportalen, kapitälband, 1300-talet, kst. - Prolitho, 
J Bielawski 1991.

Vamlingbo. Kistor med figurreliefer inmurade i S fasaden, 1100-ta- 
let, sst. - J Burbridge 1983.

Väte. N långhusportalen med sidoreliefer samt reliefer inmurade i 
S fasaden, 1100-talet, kst. - Korportalen, kapitälband, ca 1300, 
kst. - S långhusportalen, kapitälband, vimperg- och tympanon- 
reliefer, 1300-talet, ”Egypticus”-verkstaden, kst. - K-G Eliasson, 
J Amorim, L Bylund, M Gustafsson-Belzacq, Ph von Mallortie, 
S Nilsson, P Stocklassa, C Strömer 1990.

Öja. S långhusportalen, kapitälband, tympanon, 1200-talet, kst. - 
Tornportalen (N), kapitälband, tympanon, vimperg samt skulpte
rade vattenkastare och figurreliefer vid tornkrönet, 1300-talet, 
”Egypticus”-verkstaden, kst. - J Burbridge, K-G Eliasson, U Söder
man, M Klingspor 1983-84.

VISBY

S:t Lars. Korportalen, kapital, 1200-talet, kst. - C Bergman, 
C Langendorf 1987.

Domkyrkan. Korportalen (Brudportalen), kapitälband, tympanon, 
1200-talet (samt nyhuggning på 1890-talet), kst. - Stora kapellets 
portal (S), kapitälband, tympanon, 1300-talet (till stora delar ny
huggen på 1890-talet), kst. - Slite stenhuggeri i samband med 
Domkyrkans restaurering 1980-85. S stigluckan, 1600-talet, sst. - 
Stenkultur AB, K-G Eliasson 1992.

S:t Nicolaus. SV långhusportalen, kapitälband, tympanon samt 
stort rundfönster med masverk i ett block, 1200-talet, kst. - 
P Stocklassa 1991.

S:ta Gertrud. V-portalen, tympanon 1400-talet, kst. - Stenkultur 
AB, K-G Eliasson 1992.

Visby ringmur. Söderport. Två huvuden, 1300-talet, kst. - K-G 
Eliasson 1986.

Strandgatan 30. Portal, 1700-talet, sst. - Stenkultur AB, K-G Elias
son 1992.
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Besiktning

Gotländska portaler och fasadreliefer som bör 
besiktigas årligen

De medeltida gotländska kyrkorna har 329 ursprungliga portaler 
(utvändiga), de flesta - ca 160 - med rikt utformade kapital eller 
kapitälband och tympanonreliefer. Dessutom finns här ett stort an
tal - ca 170 - fasadreliefer från 1100-talet återanvända i de gotiska 
kyrkornas yttermurar. De portaler som finns i kyrkornas interiörer, 
t ex sakristiornas ingångar - i flera fall med huggna reliefer i tym- 
panonfältet, har ej medtagits i denna inventering, eftersom de kan 
anses väl skyddade inom kyrkans murar.

De romanska portalerna, tillkomna mellan 1150 och 1260, har 
57 skulpterade kapital och/eller reliefer i tympanonfälten. Märkli
gast bland dessa är portalerna i Fardhem, Grötlingbo, Hablingbo, 
Havdhem, Väskinde och Väte. - Bland portalerna med figurskulp
tur på kapitalen märks de i Ala, Alskog, Ardre, Lau, Tingstade 
m fl.

De gotiska portalerna är i än större utsträckning skulpturalt ut
formade. Bland dessa dominerar de portaler som har huggen växt- 
ornamentik på kapitalbanden - 82 stycken. Ett stort antal av de go
tiska portalerna - 21 stycken - har berättande scener ur bibeln på 
kapitalbanden, i tympanonfälten och i vimpergfälten. Sådan 
portalutsmyckning förekommer annars ej i vårt land eller i det 
övriga Nordeuropa, med undantag för katedralernas eller de stora 
stadskyrkornas portaler.

De 329 yttre portalerna i Gotlands kyrkor har delats in i följan
de grupper:

A. Romanska portaler
1. Enkla portaler utan skulpterade kapital. Antal 151.
2. Portaler med skulpterade kapital eller kapitälband, några med 

reliefer i tympanonfältet. Antal 57.

B. Gotiska portaler
1. Enkla portaler utan skulpterade kapital eller kapitälband. An

tal 18.
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Fig 26. Väskinde kyrka. Kristushuvud i korportalens vimperg. Trots att 
skulpturen sedan 1200-talet varit utsatt för väder och vind är den påfallan
de väl bevarad. Den har dock nu börjat vittra, varför vi föreslår att en 
skyddsplatta av kalksten placeras ovanför skulpturen. - Väskinde church. 
Head of Christ in the gable of the portal in the chancel. In spite of having 
been exposed to the weather since the 13th century, the sculpture is still 
strikingly well preserved. It has, however, started to weather, which is why 
we suggest that a protective slab is placed above the sculpture.

2. Portaler med kapital eller kapitalband med huggen växtorna- 
mentik. Antal 82.

3. Portaler med figurreliefer i kapitälband, tympanonfält eller 
vimpergfält. Antal 21.

De gotländska kyrkorna har också romanska fasadreliefer av stort 
konst- och kulturhistoriskt intresse - 14 kyrkor har ca 170 reliefer 
i allmänhet återanvända i de gotiska kyrkornas sydfasader.

Stigluckor med fint huggna omfattningar - 54 stycken - några 
med figurreliefer.

Prästgårdsportaler med huggna omfattningar - 4 stycken - några 
med figurreliefer.

Vattenkastare och tornkrönreliefer alla från 1300-talet - på 5 
torn.

Medeltida gravstenar av stort kulturhistoriskt intresse - ca 500, 
av vilka ca 200 förvaras utomhus.
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Det urval som nu gjorts kan ej anses slutgiltigt, men kan tjäna 
som vägledning för en fortsatt diskussion om urvalsprinciper. Det 
är ej rimligt att de portaler som ej medtagits i förteckningen lämnas 
utan tillsyn.

Urvalet har gjorts enligt följande premisser:

1. Portaler med figurskulptur på kapitälband, på tympanonskivan 
och/eller i vimpergen (alla).

2. Portaler med växtornamentik på kapitälbanden eller på kapital 
och baser (ett urval).

3. Romanska reliefer samt ”kistor” inmurade i kyrkornas fasader 
(alla).

4. Portaler med ornerade kapital, djur- eller växtornamentik (ett 
urval).

5. Stigluckor med figurreliefer i omfattningarna (ett urval).
6. Prästgårdsportaler med figurreliefer och ornamentik (alla).
7. Vattenkastare och tornkrönreliefer från 1300-talet på grund av 

deras utsatta läge (alla)

Årlig besiktning bör företas av följande:
1. Akebäck, korportalen med figurrelief, romansk, ca 1200, kst. 
Litt: SvK Go I, fig 634.

2. Ala, korportalen och S tornportalen med kapital, romanska, 
1200-t, kst.
Litt: SvK Go IV, fig 663-666.

3. Bro, S långhusportalen, kapitälband, gotiska, ca 1300, kst. - 
Prästgårdsportalen.
Litt: SvK Go I, fig 281-2.84.

4. Bunge, S långhusportalen, kapitälband och tympanonreliefer, 
gotiska, ca 1300, kst. - Korportalen, kapitälband, 1200-t, kst.
Litt: SvK Go II, fig 35, 44.

5. Burs, korportalen, kapitälband, tympanon och vimperg, figur
skulptur, gotiska, 1300-t. ”Egypticus”-verkstaden, kst.
Litt: SvK Go IV, fig 19-25. - E Lagerlöf, Go stenskulptur, fig 
151-153.

6. Dalhem, korportalen, S långhusportalen, N långhusportalen 
med gravsten, alla romanska, 1200-t, kst, sst. - V tornportalen med 
kapitälband, 1300-t, ”Egypticus”-verkstaden, kst.
Litt: SvK Go IV, fig 181-186, 191-193. - E Lagerlöf, Go sten
skulptur, fig 126-130.

7. Eksta, S långhusportalen, kapitälband, gotiskt, omkr 1300, kst. 
Litt: SvK Go VIII, fig 16-21.
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Fig 27. Grötlingbo kyrka. Sandstensrelief i långhusets södra fasad. Käm
pande soldater, 11 OO-talet. De många romanska relieferna från en äldre 
kyrka, nu inmurade i den gotiska kyrkans fasad, konserverades 1992. - 
Grötlingbo church. Sandstone relief in the south faęade of the nave. War
riors fighting. 12th century. The several romanesque reliefs from an older 
church, walled into the faęade of the gothic church, was conserved in 
1992.

8. Endre, S långhiisportalen, kapitalband, vimpergfigur, gotisk, 
1200-t, kst. - Se även inmurade romanska reliefer i S-fasaden, 
1100-t, kst.
Litt: SvK Go I, fig 454, 460, 461.

9. Eskelhem, S tornportalen, tympanon, romansk, 1200-t, kst. - 
Korportalen, kapitälband, gotiskt, 1300-t, kst.
Litt: SvK Go III, fig 226-229, 232.

10. Etelhem, korportalen, kapitälband, gotiskt, ca 1300, kst. - Se 
även lejonfigur inmurad i V långhusmuren, 1100-t, sst.
Litt: SvK Go V, fig 112-116.

11. Fardhem, korportalen, reliefer på omfattningen, romanska, 
1100-t, kst.
Litt: J Roosval, Steinmeister, PI XXI.

12. Follingbo, korportalen, kapitälband, gotiskt, ca 1300, kst.
Litt: SvK Go I, fig 607-610.
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13. Gammelgarn, S långhusportalen, kapitälband, tympanon, vim- 
pergskulptur, gotisk, 1300-t, ”Egypticus”-verkstaden, kst. Se även 
huvuden ovanför korportalen, romanska, 1200-t, kst.
Litt: SvK Go IV, fig 779-790, resp 772. - E Lagerlöf, Go sten
skulptur, fig 146-150.

14. Ganthem, relief vid S långhusportalen, romansk, 1200-t, sst. 
Litt: SvK Go IV, fig 245.

15. Garde, korportalen, kapitälband, Kristusfigur i vimpergen, go
tisk, 1300-t, ”Egypticus”- verkstaden, kst.
Litt: SvK Go V, fig 289-294.

16. Gothem, S långhusportalen med i vimpergen inmurade reliefer, 
romanska, 1100- och 1200-t, kst. - Prästgårdsportalen, 1300-t, 
kst.
Litt: SvK Go IV, fig 96, 97.

17. Grötlingbo, tornportalen, reliefer i arkivolten, romanska, 
1200-t, sst. - Korportalen, kapitälband, tympanon, vimpergen 
samt S långhusportalen, kapitälband, tympanon, gotisk, 1300-t, 
”Egypticus”-verkstaden, kst. - Se även reliefer inmurade i sydfasa- 
den, romanska, 1100-t, sst.
Litt: J Roosval, Stein meister, fig 227. - E Lagerlöf, Go stenskulptur, 
fig 187-190, 196.

18. Hablingbo, N långhusportalen, tympanon och 2 flankerande 
lejonskulpturer samt ornamentik i omfattningen, romanska, 1100- 
t, sst. - Korportalen, kapitälband, S långhusportalen, kapitälband, 
tympanon, reliefer på posterna, gotiska, 1300-t, ”Egypticus”- verk
staden, kst. - Se även reliefer inmurade i sydfasaden, romanska, 
1100-t, sst.
Litt: E Lagerlöf, Boken om Hablingbo, fig 9-12. - E Lagerlöf, Go 
stenskulptur, fig 50-54, 58-61.

19. Halla, reliefplatta invid S långhusportalen, 1100-t, sst.
Litt: SvK Go IV, fig 291.

20. Hamra, S långhusportalen, kapitälband, tympanon, gotiska, 
1300-t, kst.
Litt: J Roosval, Kirchen, Taf 96.

21. Havdhem, korportalen, reliefer i tympanon, ca 1200, sst.
Litt: J Roosval, Steinmeister, Taf LXII:1.

22. Hejnum, reliefer inmurade i långhusets sydfasad, romanska, 
1100-t, kst.
Litt: SvK Go II, fig 246-250.
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23. Hemse, N tornportalen, kapital, romanska, 1200-t, sst. - V 
stigluckan, 2 huvuden, 1200-t, sst.
Litt: SvK Go VI, fig 219-221, resp 188-189.

24. Hogrän, reliefer inmurade i S fasaden, romanska, 1100-t, sst. 
Litt: SvK Go III, fig 103.

25. Hörsne, S långhusportalen, kapitälband, vimpergskulptur, 
1300-t, ”Egypticus”-verkstaden, kst.
Litt: SvK Go IV, fig 40-44. - E Lagerlöf, Go stenskulptur, fig 
142-145.

26. Kräklingbo, korportalen, S långhusportalen, kapitälband, tym
panon. Märk bemålningen gult och rött (sekundär), gotisk, 1200-t, 
kst.
Litt: SvK Go IV, fig 511-519.

27. Källunge, korportalen, kapitälband, figur i vimpergen, Madon
na, gotisk, ca 1300, kst. - S långhusportalen, kapitälband, tympa
non, gotisk, 1300-t, kst.
Litt: SvK Go II, fig 303-305, resp 299, 306.

28. Lau, N och S långhusportalerna, kapital, romanska, 1200-t, 
kst. - N och S korportalerna, kapitälband, tympanon, baser, gotis
ka, ca 1300, kst.
Litt: SvK Go VI, fig 652-670.

29. Lokrume, S långhusportalen, kapitälband, gotiska, 1200-t, kst. 
Märk även vattenkastare på kyrkogården, gotisk, 1300-t, kst.
Litt: SvK Go I, fig 389-391, 416.

30. Lummelunda, korportalen, kapitälband, tympanon, gotiska, 
1300-t, ”Egypticus”-verkstaden, kst.
Litt: SvK Go I, fig 104-106. - E Lagerlöf, Go stenskulptur, fig 55, 
56.

31. Lye, korportalen, kapitälband, tympanon, Kristusfigur i vim
pergen, gotisk, 1300-t, ”Egypticus”-verkstaden, kst. - Märk även 
kista med reliefer inmurad vid tornportalen, romansk, 1100-t, sst. 
Litt: SvK Go V, fig 16-22, resp 13. - E Lagerlöf, Go stenskulptur, 
fig 132, 133, 157.

32. Lärbro, tornportalen, kapitälband, reliefer på posterna. Se även 
tornets vattenkastare, gotiska, 1300-t, ”Egypticus”-verkstaden, 
kst.
Litt: SvK Go II, fig 151,161, 162. - E Lagerlöf, Go stenskulptur, fig 
102-117.
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33. Martebo, korportalen, N och S långhusportalerna, kapitälband 
med figurreliefer samt figurskulptur i nisch vid S långhusportalen, 
gotiska, 1300-t, ”Egypticus”-verkstaden, kst.
Litt: SvK Go I, fig 62-72. - E Lagerlöf, Go stenskulptur, fig 
102-117.

34. Norrlanda, S långhusportalen, kapitälband, tympanon, vim- 
perg med figurrelief, Kristi uppståndelse, gotiska, 1300-t, ”Egypti- 
cus”-verkstaden, kst.
Litt: SvK Go IV, fig 141-144. - E Lagerlöf, Go stenskulptur, fig 
17-21, 23-25.

35. Rone, korportalen, S långhusportalen, tornportalen samt sak- 
ristieportalen, kapitälband, kapital och baser, ca 1300-1350. Ro- 
nensis och ”Egypticus”-verkstaden, kst.
Litt: SvK Go IV, fig 405-422.

36. Sanda, relief inmurad i S långhusfasaden, romansk, 1100-t, kst. 
Litt: SvK Go III, plansch mot s 140.

37. Stånga, S långhusportalen samt de stora relieferna Ö om denna, 
kapitälband, tympanon, vimpergskulptur samt reliefer på posterna, 
gotiska, 1300-t. ”Egypticus”-verkstaden, kst.
Litt: SvK Go VI, fig 100-115. - E Lagerlöf, Go stenskulptur, fig 
88-101.

38. Tingstade, stigluckan N om kyrkan, två figurreliefer, helgon, 
1300-t, kst.
Litt: SvK Go I, fig 131, 132.

39. Tofta, S långhusportalen, kapitälband, 1300-t, kst.
Litt: SvK Go III, fig 250.

40. Vall, N tornportalen, kapitälband, romanska, 1200-t, kst.
Litt: SvK Go III, fig 78, 84.

41. Vamlingbo, kistor med reliefer inmurade i långhusets S fasad, 
romanska, 1100-t, sst.
Litt: J Roosval, Steinmeister, fig 140-142.

42. Vänge, S långhusportalen, kapitälband samt reliefer i vimper- 
gen. - Rundbågsfris med figurreliefer i korets S fasad, romanska, 
1100-t, kst. Byzantios.
Litt: SvK Go IV, fig 468-475, resp 464.

43. Väskinde, korportalen med kapitälband, tympanon samt Kris
tushuvud i vimpergen, romanska, 1200-t, kst. - S långhusportalen, 
kapitälband, gotiska, 1200-t, kst.
Litt: SvK Go I, fig 211-215, resp 216-218.
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Fig 28. S Nicolai kyrkoruin, Visby. Långhusets sydvästra portal från 1200- 
talet har ett märkligt tympanon med ristade figurer och ornament,
S Augustinus och kyrkans skyddshelgon S Nicolaus samt ett livsträd. Por
talen har nyligen konserverats.- Saint Nicolaus, Visby. The south-west 
portal of the nave from the 13th century has a remarkable tympanum with 
engraved figures and ornaments, saint Augustinus and the patron saint of 
the church, Nicolaus, together with a Tree of life. The portal has recently 
been conserved.

44. Väte, N långhusportalen, reliefer på posterna, långhusets S fa
sad, reliefer från en rundbågsfris, romanska, 1100-t, kst. - S lång
husportalen, kapitälband, tympanon samt vimpergfigur, gotiska, 
1300-t, ”Egypticus”-verkstaden, kst.
Litt: SvK Go III, fig 314-326. - E Lagerlöf, Go stenskulptur, fig 1, 
140, 141.

45. Öja, S långhusportalen, kapitälband, tympanon (märk färg
spår), gotiska, 1200-t, kst. - N tornportalen, kapitälband, tympa
non, vimpergskulptur samt reliefer på posterna, gotiska, 1300-t, 
”Egypticus”-verkstaden, kst. Se även vattenkastare och figurrelie- 
fer vid tornkrönet.
Litt: E Lagerlöf, Go stenskulptur, fig 31-35, 154, 163.
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VISBY

46. Domkyrkan, korportalen (Brudportalen), V tornportalen, N 
långhusportalen, kapitälband, kapital alla romanska, 1200-t, (del
vis nyhugget) kst (N-portalen ombyggd). - S portalen till stora 
kapellet, gotisk, 1300-t, kst (ombyggd). Se även vattenkastare på 
Stora kapellet, 1300-t, kst.
Litt: SvK Go XI, fig 42-68.

47. S:t Clemens, korportalen, S och N långhusportalerna, alla ro
manska, 1200-t, kst.
Litt: SvK, Go (vol 169), fig 157-166.

48. Drotten, korportalen, arkivolten, kapital, romanska, 1200-t, 
kst.
Litt: J Roosval, Kirchen, s 138.

49. S:ta Gertrud, V portalen, tympanon, gotisk, 1400-t, kst.
Litt: E Bohrn, S:ta Gertrud kapeli i Visby, G Ark 1939.

50. S:t Göran, korportalen, kapital, romanska, 1200-t, kst.
Litt: A Tuulse, S:t Görans kyrkoruin i Visby, FV 1970.

51. S:t Lars, korportalen, S, V och N långhusportalerna, alla ro
manska, 1200-t, kst.
Litt: N Tidmark. S:t Lars planerade rysk-bysantinska korskupol- 
kyrka i Visby. Visby 1941.

52. S:t Nicolaus, SV och SÖ långhusportalerna, romanska, 1200-t, 
kst.
Litt: SvK Go (vol 169), fig 53, 54.
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Fig 29. S Nicolai kyrkoruin, Visby. Sydfasadens stora rosettfönster av 
kalksten. Masverket är hugget i ett stycke. Det är nu skadat genom spjälk- 
ning i klov. Gipsbildning (svarta krustor) och växter påskyndar nedbryt
ningen. - Saint Nicolaus, Visby. The great limestone rosette window in the 
south faęade. The tracery is carved in one piece. It is now damaged by 
splitting in the sediment juncture. Formation of gypsum (black crusts) and 
vegetable growth accelerates the decay.
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Summary

Churches of Gotland
The Medieval Stone Sculptures

The island of Gotland in the Baltic is famous, among other things, 
for its many well preserved medieval churches.

What is it that forces us to count the Gotland churches among 
the most remarkable works of art that have been preserved from 
the Middle Ages, not only in Sweden, but in all northern Europe?

First of all, they are architectural works of an exceptionally high 
quality, built of limestone or sandstone. Technically, they are mas
terpieces which can hardly be surpassed, the best evidence of which 
is that the oldest have been standing for over 800 years, and that 
the youngest are over 600 years old. Many of the churches have not 
been altered as regards the walling, which is unique.

The Gotland churches also carry a rich original decoration. The 
portals have been equipped with carved stone sculptures with nar
rative scenes, or fancyfully executed vegetable ornaments of a high 
artistic value.

The Romanesque Churches, c. 1150 - c. 1260
Even the first stone churches built on Gotland were given artistical
ly executed reliefs on the faęades. It was mostly the portals which 
were given this embellishment, but several churches were also de
corated with friezes of round arcading incorporated in the wall, fre
quently with carved figural reliefs.

Hablingbo church has an unusually rich 12th century portal, 
now reused in the large Gothic church (figs 1-3). It is one of the 
most remarkable medieval portals in the country. Over the portal 
the artist, “Majestatis”, has rendered the story of Cain and Abel 
with God enthroned in the tympanum. The arches around this 
scene are carved with ornaments in intricate patterns. Two lions 
flank the entire composition.

The portal has been painted in bright colours, which is borne out 
by traces of original paint. The paint has in all likelyhood also pro
tected the stone from weathering.
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This archaic portal, however, is not the only architectural item 
preserved from the oldest stone church at Hablingbo. We also find 
parts of a frieze of round arcading with figural and floral relief 
decoration, now reused in the south wall of the gothic church.

Portals from the 12th centure, i.e. 800 years old, are preserved in 
some 40 churches in Gotland. Most lavishly decorated are those 
from Fardhem, Grötlingbo, Hablingbo, Havdhem and Väte, but 
there are also more simple portals from this time which are of great 
value from the points of view of art and cultural history.

In Vänge there is also a long and skilfully carved frieze of round 
arcading preserved (fig. 4). It demonstrates an eastern influence, 
from the Byzantine area, transmitted by way of Russia, where mer
chants of Gotland had a trading office with a church in Novgorod. 
The Russian merchants had two churches in Gotland at the same 
time, probably in Visby.

More important, however, were the contacts to the South and 
West, mainly with the German areas. The importance of the Han
sa, also for the cultural connections, cannot be overrated. Skilled 
craftsmen and sculptors arrived in Gotland already in the Early 
Middle Ages, making possible this very expansive period in Gotlan- 
dic building. The monasteries also played an important role in the 
context. All the parishes of Gotland now received stone churches 
with well carved portals and window surrounds.

The Gothic Churches, c. 1260 - c. 1400
One is frequently surprised by the tremendous boldness, spirit of 
self-sacrifice, and creativity expressed by the churches of Gotland. 
A period of greatness in this respect was the latter half of the 13th 
century and the beginning of the 14th, when the romanesque 
churches were found to be too small and they were replaced by 
lofty, boldly vaulted church rooms and tall towers. Maybe compe
tition between the parishes was an important factor in the hectic 
building of the time.

What does the new, the gothic style, really mean for the churches 
of Gotland? There never was a pronounced gothic architectural 
style in Gotland, that is to say with walls dissolving into great win
dows openings, with the exception of some of the churches in Vis
by: the Cathedral, above all the Great Chapel, and the churches of 
Saint Karin and Saint Nicolaus. The pointed arch, however, which 
made possible higher vaults and greater arches and portals, was in 
general use after the middle of the 13th century.

The main entrance to the gothic church, usually the south portal 
of the nave, was at this time lavished with great sculptural richness. 
The main bearers of this decoration are the capital friezes. The tym
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panum above the portal and the crowning gable were also provided 
with carved stone sculptures and reliefs, though. During the latter 
part of the 13th century, the decoration is purely ornamental, but 
becomes narrative again about 1300, as it was in the romanesque 
period, when portals and baptismal fonts were equipped with figu- 
ral scenes.

From now on the portals are the sole carriers of pictures. Most of 
the great Gotlandic figurally sculptured portals are from the first 
half of the 14th century. These have been attributed to a large buil
ding workshop with an important “school” of stone masons - the 
“Egypticus” workshop. The main master has been given his alias 
after some capitals in Hablingbo church, which are taken to bear 
some resemblance to Hator-capitals in Egypt.

This is a remarkable kind of stone sculptures, which cannot be 
said to have any direct contemporary counterpart. It does, how
ever, have a certain correspondence with North German wooden 
sculptures. Maybe it was a master schooled in Germany who was 
in charge of the school of builders, which, apart from ma
sons/sculptors also employed masons and carpenters, possibly even 
painters for the embellishment of walls and vaults, along with 
stained-glass artists to fill the large windows with colourful panes.

This stone masons’ workshop has produced 20 large portals with 
figure reliefs, and on top of that capitals, brackets and gargoyles, 
often shaped like large grinning heads or faces. Some of the most 
remarkable portals of this workshop are to be found at Martebo, 
Stånga and Hablingbo.

Extent of damages
The extent of the damages to the stone sculptures of Gotland varies 
strongly, which is due to different properties of materials and 
agents of decay involved.

The sandstone, which on exteriors is found mainly in the roma
nesque portals and reliefs of southern Gotland, weathers according 
to certain identifiable patterns. It is composed of fine grains of 
quartz, pasted together by a matrix of clay mineral and calcite, 
weathers in natural conditions comparatively slowly, and the 
shapes are worn down and evened out until they are not recogniz
able any more. On some sculptures so-called alveolar weathering 
occurs; softer parts are hollowed out, creating a number of cavities. 
The effect is probably caused by some parts of the stone being less 
dense than others. Cracks are plentiful. These are normally very 
small and have probably occurred early, that is to say a rather short 
period of time after the stone was exposed to the air (we know this 
from newly sculptured Gotlandic sandstone presenting the same
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symptom). The cracks are not likely to play any considerable part 
in the process of decay. In some cases cracks of a very serious na
ture have in fact occurred, e.g. at Vamlingbo, Hablingbo and 
Havdhem. Cracks are running vertically parallel to some of the re
liefs. It rather looks as though the figures are about to come loose 
from the “slab” behind. The cause is not determined, but possibly 
it should be sought in some kind of swelling phenomenon or tem
perature dependent expansion. We can suspect with good cause 
that the various clay minerals are very active in the process of de
cay in sandstone. But most common are perhaps sandshedding and 
splitting as phenomena of weathering. From the chemical analyses 
made of the weathering products, we have reason to assume that 
many physical, chemical, and biological processes work together.

Generally speaking, it can be said, that the sculptures carved in 
sandstone are in great need of continuous supervision, even those 
which have been conserved in the 1980s. In spite of consolidation 
and mending, the decay continues, even though to a more limited 
extent.

Although there are great differences in the properties of sand
stones, we have today a fairly good picture of the progression of de
cay that goes on. On the other hand, we know very little about the 
chemical and physical effects on the stone, both in the short and the 
long run. In comparing medieval sandstone in Gotland with sand
stone from the 17th to the 18th centuries in Stockholm, we see 
great variations in the extents and types of damages. The environ
ment, but also the original properties of the stone are the probably 
causes of this difference in preservation. It is obvious that there is a 
great need for increased knowledge about the Gotlandic sandstone.

The damages and weathering processes of limestone differ great
ly from those of sandstone. Strictly chemically it is in both cases a 
process of decay, transformation, and dissolution of calcium carbo
nate that is going on, but there are several indications that the phy
sical and mechanical properties may be even more important than 
the chemical in most processes of decay. Frost-cracking, salt 
weathering, thermal expansion etc. are all in the first instance to be 
regarded as purely physical processes. Transformation of calcium 
carbonate into gypsum (calcium sulphate) also leads to a physical 
process in that the gypsum molecules take up a greater volume than 
the corresponding amount of transformed calcium carbonate.

The difference in type and extent of weathering varies greatly 
among limestones. The sculptures at Bro and Martebo churches are 
almost unaffected by time, while those at Stånga and Tofta of fos
sil-laden limestone are heavily weathered. It is of course largely a 
matter of choice of material, something to which great heed was 
surely paid in the Middle Ages. In many cases one may assume that
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better stone was chosen precisely for sculptures and other finely 
carved stone. By studying limestones in different places in a portal, 
and compare their different degrees of decay, it is comparatively 
easy to see the varying stages of weathering.

In most cases the weathering starts in the sediment juncture of 
the stone. As these contain clay minerals, they weather compara
tively fast. In these decomposed parts, lichen can get a hold. From 
that centre, they spread over the surface of the stone.

There is often a connection between the points of the compass 
and weathering. The sculptures on the eastern side are often the 
worst exposed in south portals. On the western side the outer 
sculptures are unfortunately often badly damaged, while the inner 
parts are as though newly carved. Every trace of carving, chiselling 
etc. are here still visible.

In northern Gotland, damages are generally more limited than in 
the southern part of the island. As mentioned above, this is pro
bably largely connected with the choice of material. The more fine
grained limestones are more homogenous, which naturally is good 
from the point of view of preservation. If the remains of surface 
treatment which are still there resist decay remains to be seen, but 
there is nevertheless a good deal to be said in favour of this. We do 
not know where this high quality limestone was quarried, but we 
are closing in on the answer by having initiated surveys of quarries.

Measures to be taken
1. Reduction of air pollution. In order to diminish the damages on 
the stone sculptures to the greatest degree possible, the Central 
Board of National Antiquities (RAÄ) should participate in the pro
gram for reducing air pollution, mainly in Visby, but also in the 
countryside of Gotland. In so doing RAÄ should base its position 
on the surveys of air pollution damages which it has carried out.
2. Technical measures. The survey suggested above ought to lead to 
measures for the protection of portals and faęade reliefs such as 
complementary work on protective roofing, hanging gutters and 
the like.
3. Cleaning and conservation. Based on the survey of damages, 
cleaning and conservation are carried out on those portals and 
faęade reliefs which are in the greatest need of care (cf. the list of 
priorities). Program for measures to be taken is established by a re
storer.
4. Follow-up. The major part of the stone sculptures of Gotland, 
portals and faęade reliefs, are to be inspected yearly in order to ar
rest weathering and other destructive forces as far as possible and 
in time. This yearly survey of damages should be carried out by a 
restorer and antiquarian/architect/building engineer.
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The vast medieval material from Gotland — 329 portals - are 
suggested to have a group of experts responsible for measures and 
follow-up. It would be desirable to have a stone restorer more 
firmly attached to one of the institutions in Gotland, Gotlands 
fornsal (museum in Visby) or Byggnadshyttan (building 
workshop).

Translation Kåre Fagerström
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